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nutku ecnebi memlel{et
, lerde de takdirle 
( ~ © fiili} ©l <dl @) ' 

ka rş ıla n d ı 
açık ve mutedil lisanı 

n~ bilhassa takdir edıliyor 
lU ittifakın hiç bir devlete karşı olmadığı 

n·· 0nünün 

~arih if ~"d;dakiitalyada 
tesir yaptı 

., 

.... 

~~ Par is ve Londra da 

k 
~ıııı Şefin 
'~lJtk u 

rQ, 
~Q" llız memleket ef
iU 1

ttrnumiyesinde de-
'»till medeniyet ale
~h. ele de huzur ve em
"ef ·ı tq4f r e karşılana· 

nutkun akısleri 
Paris, 2 - Tlirkiye Cum.ıurre

isi hmet lnönünün dün TÜi ı.ı) e 
Büyük Miliet l\1ecli;;inde ~öyle li. 
ği nutuk Paris ve Londrada çok 
iyi karşılannnştır. Türkiye de' 'et 
reisinin nutuktaki a;:iınlüir ifadesi, 
sulh davası yolundaki -özleri bil· 
hassa tebarüz ettirilmektedir. 

Diğer taraftan nutuk Romada 
da çok iyi kar~ı'. anmıştır. 

. lsmet Inönünün ::fürk • İngiliz -
Fransız anla'.}maşınm üçüncü bir 
devlete karşı değil, :yalnız su •. ıu 
kuvvetlendirmek için aktedildı•;i 

.... 

Y, IJ" 
~llll· 

~ltıııı. liASAN KUMÇAYl 
(Deva.mı 4 üncüde) • • .J r ımm !Şefin bir kroldsl 

~ ttı~ inı' lsnıet lnönli'niin <liin 
~ ~ı,, let Meclisinde, söyledi
~- ıı oıcı lltıtku memleket dahi
tq~t ~~l~ğu kada.r hariçt.e de de-
~ \·e eh uyandıracak bir kry-

~~'~' etnnllyette olmu~tur. 
)~~ ln dip!omatlara mahsu~ 
~~~fltt ~hz, Fransız ve Sm·
·~>~:li başta. olduğu halde 
~~ ~tı~ hu.hınan bütün l'ı-firlN 

Finlandiya meselesi 
gene sarpa sardı 

~ il bii)'·~urreisinin bu nut
'ı\ ~lcq~ll bir dikkat ve a.laka 

'iittıt er, Meclis a.ı.a.sı, sık 11 aııosıuıa. Türk mille -

1 
<ne,•a.nu 4 üncüde) 

Mosk~vadaki murahhasların 
Sv· 
~fre hükUmeti Fin hariciye nazırı ·anlaşmaQa 

f"'-. t'tları hududunda h f k k 1 I 

dönmeleri muhtemel · 

t.:.·~de 3 2 1 fi z, a at is t; a i m izi ~ ,·:~ rı tedbir alıyor 
ıe ~~~:- lsviçre hükt'.imeti fehlikeye koyama .yız .. diyor 

i ~hirı 'lldudunda yeniden ba· 
~~~~ı f;ı~ .alrnaktadır. Hudutta- Helsinki, 2 .- Sovyetlerle mü- sım taleblerinin kabul edilemiye-

t~dir tıkalar dahile nakledil· zakereler hal:!<:ında burada bed- ceği anlaşılmaktadır. Finlandi!'a 

. l binlik vardır. Sovyetlerin bir kı. (Devamı 4 üncüde 1 

1. 

italyan radyosunda 

istiklal 
· marşımız 

çalındı 
Bu dostane hareket 
Ankarada güzel bir 

tesir bıraktı 
Ankara, 1 (A.A.) - Haber al· 

dığımıza göre 29 teşrinievvel cum
lıuri yet bayramı günü Roma racL 
yosu evvela Türk istiklal marşını 
~-almış ve sonra türkçe neşriyat 

yapmakta olan spiker, bayramı 

bütün Türk milletine kutlamıştır. 
Bu dostane hareket Ankarada 

ıtüzel bir tesir, bırakmıştır. 

Aramızda 

A.h, şu eski 
harfler 1 

Gazctelerdcld yıı.nlı~IJı.rın çoj;ru, 

muha.rrirlerde ll8ki harflerle yaz -
ma itiyadmm zaruri de\"ammdau 
dcığuyor, bu mubakka.Jı:... T ü r k 
it a r f l e l' t okunduğa gi
bi yazıldığı için, kelimelerin 
birkaç türlü okunmaya müsait 
o.rap hadle lmlii.smı yeni harflere 
çe\'irlnce, eski kelimelerin nasıl 

yanlı~ okunduğu smtıp kalıyor: 

Bu yanlıo;lılrt:ın kim meı.'ul? Ya

.(DeYUDI 4 tincüdo) 

ı ................................. ,,,,, ,, ,,, ' ............... ""' "'''' ....................... ,_ 
1 Bulgar hükUmeı i nez dinde 

! Elçiliğimiz 
1 teşebbüste 
1 bulundu 

Bulgar hükumeti Türklerden 
amele taburları 1 

Almanya 
teşkil ediyor 

~omanyadan 

benzin ahp 
,3u1 gar is tana 

vermek istemiş 
BW&aristandaki Türklerin ba

zı fena muamelelere maruz kal
dıklarını dilnkil nilsharruzıda ya:z.. 
m.I§tık. 

öğrendiğimize göre, bu yurt• 
daşlarıınıza karşı çıkarılan güç. 
l üklcr ve tazyikler hakkında 

(Devamı ~ lincllde) Sofya eiı:lmlz Şevki Bet'ker 

Holandanın hudut 
mıntakalarında örfi 

idare il§n edildi 
Buraları bir tecavüz vukuunda 
su hücümu alhnda b1rakılacak 
Amsterdam, 2 (A.A.) - Üç vi

layet hariç, memleketin her tara· 
fında örfi idare ilfuı edilmiştir. 
Holandanın aldığı bu tedbir Al· 
manyadan g~lebilecek herhangi 
bir tecavüze karşı en esaslı müda
faa vasıtasını teşkil eden meşhur 
su setleri hattının her tarafına 

şamil bulunmaktadır. 

* * * 
Amsterdam, 2 - Dün ak~m 

ilan edilen örfi idare, bilhassa 
icabmda su altında bırakılacak 

yerlere şamildir. Bu hareket Ho
landarun istiklfilini müdafaa et_ 
mek azminde olduğunu göster · 
-nektedir. 

Başveki in izahab 
Amsterdam, 1 (A.A.) - Ho. 

landa başvekili Edgeep, icap et-

tiği takdirde Holancıanuı 

hudut kısımlarında örfi idare 
lan edileceğini, dün mecKste b 
yan etmiştir . 

Bu beyanatın, memleket is · 
laline zarar verecek herhangi b 
harici tehlike ile mün~ebeti o 
madığı söylenmektedir. 

Halen Holandada istisnai i 
hüküm sürmekte olmakleı her 
ber işlerin yüksek idaresi si 
makamların elinde bulı•nmakt 

yalnız örfi idare için m~ek 
tin kontrolünü askeri idare ya 
maktadır. 

Burada, memleket istiklalin" 
müdafaası için ciddi hiçbir en 
şe hissedilmediği r'· ~mmiyet 

kaydediliyor. Emniyet: mekani 
( Ot>Y:ımı 4 üncfü~ 

nutku Molotofun 
Almanları hayal 
inkisarına uğratmış r 
Amerikada nutuk tenkit ediliyor 

Moskova elçisinin çağırnması is-tend 
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Haseki tıast n!'-.tne ııave ol:ırak in a <'tli'"n yeni pıwyon dün vali 
tara.rınılan açd;ı\~tır. l'ılerasim'1c Üni\cJ...;tc Rektöriı ve Sıhhat 

Müdilrii hazır bulU11mu~t11r. l:CS.mimlz Mc;ııslmdcn bir wı.fhayı 

tesblt Cıli.)~r. 

Cumhuriyet 
Yunus Noıli, "Mecll~ açılırken., 

başlıklı makalesinde, Cumhıırrei~L 
mizin irat ettikleri senelik nutku 
mevzuubahs etmekte ve lıu ııutl,un 

geçen yıl esnasında dahi:! işleri· 
mlzle harict Yaıi)-etin en C'ID lı saf
halarına çok kuvvetli cümlelerle tc. 
mas ettiğini ve dünü ablHl lığın:.: 
aydınlatırken yarına ait lıııreket 

hatlarımızı da bütün vüzulı ve sara· 
haliyle teo;bit e 1emiş bulundu unu 
kaydetmektedir. 

Muharrir. Turidyenia sadece nr 
lı~ını korumak ve emnlyettnl h:ı· 
Jelden masun tutmak i~edigini kay 
dederek şu cnmle ile makalesini bi_ 
tlrmektedir: 

"Tilrk milletinin his.:.iyı:ıtma ter
cüman olarak )ılllll Sefimiıe temin 
ve onun }ilce şahsiyetinde büHln 
"dünyaya llAn e · .•:iı ki, Tllrk mllle
ti, eler mzum n :ıaruret basıl o. 
lursa, kendisine terettüp eden Ta· 
tıınperverllk ,.. fnsııniyetse•crlik 
vazifelerini e1:l ileri fedaklrlık de· 
rrcelerile itada asli kusur etmlye. 
cc1<tlr.,. 

Yeni Sabah 
Hüseyin Cahlt Yalç.ı.n, Amerikanın 
bitarafük kanunı,w.q menuubaba 
etmtkte ve Amerikanın sUAh ambar 

İ! Bankaaı ikramiye
sinde kazananlar 

Ankara. 1 (Hususi) - tı 
Bankasıru.n kliçük tasarruf he. 
aaplan arasında tertip ettiği 
1939 yılı ikramiye planmın aon 
ke!!idesi banka umum:t merkezin
de noter huzurunda yapıldı. 

Bin lira İatanbulda 85998 he· 
aap numaralı Refete iaa'bct etti. 
Beşer ytı.ı lira kazanmılar: Ada
nada 830 AbdUllah: lzmirde 
149 ı 6 Meliha. 1ki yüz ellişer lira 
kazaııanlar: Ankarada 30475 E. 
dıl>e, Konyada 3783 Emine, ı .. 
tanbulda f5 7 ı 86 Kimran. 

tik tedrisat 
:müfettişlerinin İçtimaı 

İstanbul ilk tedrisat milfettişl~ 

dün toplanmışlar, mektep!eri al~

kadar eden iŞler hakkında muhte
lif kararlar vermi,Ierdir. ..... ~ 

.:osunu knluıı· ıı. 111111 lı:ırı..e nılı. )l"I 

vercıı kiıU hı:- nıcyrlbn ıııulınrcı..csı 

ol:ıc:ıi;ını ıeb:ıruz ettirmeklcdir. 

Tan 
M. Zekerıya !icrlcl, lıugünkü nııı. 

kaleıoıııtle S<J\.) et komiserler hcl e
tı reisı ~Io!otofıın son nutkunu tah
lil clmcl.tctlıı. 

.Muharrir, :'>lototuhın nutkunun, 
,ımdı;) e knt.lıır s:ır:ılıotlc ~ ııla~ılıımı. 
.)arı Sov31ct HU-ö)urıın Y37ıyelini :ız 

('ole nytlınl;ıtmı, olılu~unu k:.ıyde· 

yor ve nutuktan şu hükümleri çıkn
rl)'or: 

1 - SovyeUer Almanlara 11skerl 
değil, sadece iktisadi y:ırdımlardıı 

bulnnncaklardır. llunun ~ehebi de 
evvelce Almnııyadan getirilen ınıı· 

klnelerle kurulan fabrikalnrda arlık 
işlemez bir lınle gelen bazı tcchiza· 
tı yenlllyerek istihsali ntthrmak
tır. Yoksa Sovyetler Almanynnııı 

samimi)·etine inaıınıaınışlardır. 

Çünkü bir tarnftan Molotof Almnn
ya için dostluk sözleri söylerken 
dilter taraltn.n Sovycllcrin Alman. 
yaya k:ırşı müdafaa tedbirleri al· 
maktadırlar. 

2 - Sovyet Rusya bitaraf kala
cak Te komşularının bltarafiıjlına 
hOrmet edecektir. Bu harbl SoT. 
yeller blr ideoloji harbi telı\kld et· 
mdltte n bon.M.,t,1~ bJ.f,ntııt\ R~' 
di• harplerine benı:etmekledlr. 

Rıhtım liaınalları biri
ken paralarım istiyorlar 

Rıhtım hamalları dtin Liman 
t~letmeleri Umum MUdUrlüğüne 
ba~urarak ipi%likten ve hayra. 
rnın yaklaşmaıundan bahsetmf§"' 
ter ve bankada bulunan 16 bin 
liralanrim verilmesini istemişler· 
dir. Umum MUdür Raufi b.ıyra. 
ma kadar paranm bir kısmını ken 
dilerine vermeği vaad etmiştir. 

Diğer kısmı da vekaletten emir 

gelince öden«ektir • 
--0--

lzmirde hafif bir 
zelzele oldu 

İJ:mlr, 1 (A.A.) - DUn gece 

burada saat 23 de bir sa.niye 8tl -
ren hafif bir zelzele olmuıtur. 

Davet 
İstanbuJ Cumhuriyet MUddelu

mumtllğbıden: 

tstanbulda bulunduğu anlaşılan 
Bafra hukuk hft.klmi Mehmet Bi
lenin memuriyetim.ize mUracae.tı. 

Fırhna yüzünden 
geciken vapurlar 

Dün Karadenizde Jimannmza 
gelmesi beklenen Güneysu vapu. 
ru fırtına yüzünden bugün ge· 
lecektir. 

Eski polis müdürile 
muavininin muhakemesi 

izdi ha,, dolayı sile ölüm hadise 
Karadenizde bulunan Tan va. 

puru da Trabzondan sonra Rize 
ve Hopaya uğrayamamıştır. Q. 

ranm yüklerini Trabzona çıka.. 
racak ve buradan giden Ege va
puru alıp yerlerine götürecektir. 
Tan pazar yerine, bir gün teah. 
hürle pazartesi gelebilecektir. 

sinden kimsenin mesul 
tufuf amıyacağını söylüyorlar 

---0---

ttalyan vapurları 
seferlere başladılar 
İtalyan vapurları dünden iti

baren, Akdeniz limanlariyle lL 
manlarımız arasında muntazam 
yolcu seferlerine başlamı~Jardır. 

İlk vapur dün limanımızdan ha· 
rekct etmiştir. Bundan sonra on 
bir gün:le bir seferler yapılacak. 
tJr • 

--o-

Kız talebe yurdu 
Halk Partisi Cağaloğ1undaki 

eski muallim rr.ektebi binasında 

bir kız talebe yurdu acmağa ka· 
rar vermiştir. Yurd yüz ki~i ala
cak, ücreti ayda yirmi lira olacak 
tır • 

lzmit, 2 - Ebedl Şefin aziz 
naaşlarını z.lyaret giinlcrindc Dol
mabahçe Sarayı kapısında mües -
.sif bir izdiham hadisesi olmuş ve 
11 vatnndaşmuz feci şekilde can 
vermişti. O zaman İstanbul Emni
yet mUdürU olan Salih Kıhç ile 
muavini Kimıranın Devlet Şurası 
tarafından lüzum muhakemeleri -
ne karar verilmişti. 

Maznunların muhakemesine diln 

İzmit nğır ceza mahkemesinde 
ba<1lantnı;,tır. 

Salih Kılıç ile Kamrran mahkf!
medc hnzır bulunuyorlardı. Salih 

Krlrç Kocaeli Barosu r"i•i S"dadı 

ve K"rnran da !rfan ~akiri avukn.t 
olarak tutmuşlardı. İddianame 

okunduktan f!onra söz alan eski 
!stnnbul polis müdürii Salih Kılıç 
şunları söyledi: 

- Devlet Şl\rasmca hakkımda 

Şehir meclisinde 
serbest seçim 

Daimi Encümen azasını, tehir mümessilleri hiç 
bir tesir altında olmadan seçtiler 

Şehir meclisi dün kış devresinin 1 Müteakiben daimi encümen a
ilk t.oplantısıru yap~tır. Toplan zalığı için reyler t.oplanmış. Avni 
tıya başlanmadan evvel Vali ve Yağız 69, Bican Yapıcıoğlu 69, 
Belediye reisi Lfttfi Kırdar söz al· Amca Tevfik 44, Sabri 40, Asını 
mış ve demi~tlr ki: Engin 31, Suphi 26, Refik Ahmet 

.. _ Daiıni Encümen intihabm-
4a ~ilik bir ydllt yapacaiu. 
Şimdiye kadar intihap nazart ola· 
rak serbestti. Fakat tatbikatta de
ğildi. Otedeil.beri Parti, Villyet ve 
Belediyece bir liste hazırlanıyor, 

kaza reislerine veriliyor, o liste 
tatbik ediliyorou. 

Arkadaşların hepsi nazarmuz· 
da müsavidir. Encümen azalan 
sizlerin vekillerinizdir. Bu vekille-
ri, serbestçe seçeceksiniz. Cumhu
riyet Halk Partisi Umumt Kftti· 
bi doktor Fikri Tuzerle görüştüm. 
Namzet g6stermiyelim demistim. 
Kendisi de ayni şeyi düşünmilş. 

Vicdan kanaatile tam bir intihap 
yapılsın, iyi bir encümen seçilsin . ., 

LQtfi Kırdar bundan sonra açı
lış nutkunu okumuş ve riyaset di· 
vanı intihabı yapılnuştir. Netice· 
de Ka.zun Şinasi, Mehmet Ali, ve 
eczacı Celfil seçilmiflerdir. Birinci 
reis vekitıiğine de 50 reyle Necip 
Serdengeçti, ikinci reis vclc.illiğine 
33 reyle Faruk Dereli, katiplikle
re Meliha Avni, Refika HulOsi, 
Behçet, Abdülkadir ve Sadi geti
rilmişlerdir. 

24, Hamdi Rasim 22 rey kazan
mışlardır. Sehlr meclisi azasının 

adedi 73 old~ göre dalınf en· 
cümene seçilecek azanın en aşağı 
36 rey alması 18.zmıdı. Bu işin 
kavanin encümeni tarafından haJli 
kararla~rak intihap yapılmış ve 
Kavanin encümenine, Faruk De· 
reli, Muharrem Naili, Mustafa 
Şevket, Sım Enver, Esat Ekmen, 
Atıf OdUl, Ahmet Rauf seçilmiş
lerdir. Encümen toplantı odasına 
çekilerek işi tetkik etmiş ve sonra 
36 reyden az rey almış olanlar hak 
kında intihap yapılmasını· bildir
mistir. Bu ikinci intihapta gene 
36 rey alan olmanuş ve Suphi 30, 
Refik Ahmet 28, Ekrem Tör 26 
ve mülhakattan Fuat Fazlı 28 rey 
kazanmışlardır. 

Bunun üzerine vali reylerin da
ğılmamasıru rica ederek uçuncü 
defa intihap yenilenmi~ ve nihayet 
Suphi Ertel 49. Refik Ahmet 47, 
Ekrem Tör 40 ve Fuat Fazlı da 
24 rey alarak encümene girmişler· 
dir. Büyüklere tazim telgrafları çe 
kilerek toplantıya nihayet veril
miştir. Cuma günü toplamlacaktır. 

* ~ . ·,, ._, , · ... ~ . :·r ... 

ittihaz olunan lüzumu muhakeme 
karannı kanuna ve o.dalet hisleri
ne muvafık görmUyorum, Karar 
mi.lphemdir, gayrivazıhtır: Karar • 
da tertibatın çözüldUğUnden hah • 
secliliyor. Şu halde bu ziyaret için 

tertibat alınmıştır. Çözüldüğü bil
dirl.len tertibatı benim önlememe 
maddeten imkAn olamazdı. Çö -
zülme benim gelişimden çok ev -
ve! olmu!} bulunuyor. Binaenaleyh 
bu kararda kanun ve adalet ba -
kımmdan lsabct göremiyorum. 

Hakkımda ittihaz edilen karar
da yanlış bir hadisenin kavranma
mış şekli vardır. Bunu muhake • 
me safahatı gösterecektir. Ilalkm 
Atatıirklin aziı nişını muntaza -
man ziyaret edebilmesi için icap 
eden tedbirler isabetli bir şekilde 
ve ta..'llamen ahnmJŞtı. Ziyaret 
başlamadan evvel halk ziyareti -
nin ne suretle yapılacağına dair 
bUtün ihtimalleri göz önilnde bu
lunduran bir talimatname hazır -
ıa.nmı., ve programla birlikte bU -
tün alıikıılr memurlara. tamim o • 
lunmuşlu. Bundan başka yollara 
manialar konulmuo, piyade ve stl
varl kuvvetleri tertibata memur 
edilmişti. Birinci gün ziyaret mun
tazaman cereyan ettl. İkinci g1ln 

her neye rağmen btıtlln bu terli • 
ba.t halkın duygusuna hA.khn olan 
teeıısllr ve heyecan sebebiyle ~ 
zat halk tarafmdan bozuldu. St. -
raya gelerek lzdihamJ glSi'dllm. 
Halkm arasma girerek '4beııı ta -

• tanbul emniyet mUdUrQyUm.. ı:ica 

~ blr:lb!rhıtzl itmeyi.na; Ed

lecellrfniz, diye bağırdım." -:;-

Salih ~ ziyaret teınde ted • 
blrsizlllt 'Ye thrnaltn aa1l mevzu

bahsolmtyacağmı söyllyenıt :ıı:ar 

makamlara ve emniyet mlldUrle .. 
rine gönderdiği emri okudu. 

Bu sırada. reis saray ka.pumım 

kimin emriyle kapandığını sordu. 
Salih Kılıı; ''bilmiyorum" cevabı
m \ferdi. 

Bundan sonra dinlenen K.Amran 
h8.dlsenin Salih K:rltcm sôylediği 

şekilde olduğunu,. bu gibl hAdi.se
lere dllnyanm her tarafında. rast. 
landığnu önlenmesi mUmkUn ol -
mıyan bu hA.disede hiç kimsenin 
mesul edilemiyeceğini söyledi. Re
isin kapı hakkındaki sualine "eğer 
kapr açık bulunsaydı, 11 yerine 
belki 101 kişi 151UrdU" §eklinde ce. 
vap verdi. Ve kimin emir verdiği
ni bilmediğini söyledi. 

Şahitlerin ifadelerinin istinabe 
suretile İstanbul ikinci ağır ceza 
mahkeDlcsincc alınmasına. ka.ra.r 
verilerek muhakeme bu aynı 29 
uncu ı;arşamba gününe bıraklldı. 

- San boyalı kapıdır. Yanlış lerde kalmıstm? Beni nasıl bul- - Bilsen ne kadar heyecanlı· 
yım Eli! 

- Boş yer var mı? 

-25 -

- Eliyi sorurorum madamcı

ğmı • dedi - Eli Diyamando? 
thtiyar kadın, karsısmda yeni 

ağıldan kaçarak yolunu kaybet· 
miş körpe bir kuzu ürkekli~ile iri 
siyah gözlerini merhamet ve ~f· 
kat ister gibi yiınine kaldıran 

genç ve güzel kıza pişkin bir ce
leb esnafı gibi bakıyordu. Cana 
yakın bir sesle: 

- EU mi?. dedi - Yukardadır. 
Çtk yukarı kı.,tm.. Belki bizim 
tenbel Lili ha1a uykudadır. 

Zeynep aevincinden hop1a} a 
hoplaya merdi\ e~!ere saldırdı. th· 
tiyar kadın arkasından sesleniyor· 
du: 

yere girıniyesin. dun? 

Zeynep teklifsizlikle kapıyı vur 
madan topuzu çevirdi. Arkada~ına 
bir sürpriz yapacaktı. Fakat kapı 
içerden kilitliydi. Vurmağa mec
bur oldu. 

!çerden evvela hafif tertip bir 
rınzenin küfürü işitildi. Zeynep şe. 
vincinden çıldıracaktı. Elinin ~i· 
ni tanımıştı. Kalbi ytltılırcasına 
bir heyecanla se~lendi: 

- Ah Elici~m aç. Benim ben! 

Kapı açıldı. Ve Eli san bir 
duman gibi kabafl'IUŞ ~anatlı 
saçları, göğsü bağrı açık tozpen
besi ipel\ kombinezonile yan uyku 
da gö~ündü. 

Zeynep bu efer tereddüt etrl'M!
den eski arlrndaı:ma ağlıyarak sa. 
rıldı. Eli onu. göğsünden çeXetek 
dikkatlice ~·iııür.e b~arak sevfoı;· 
te haykırdı: 

- A sen misin Zeynep!? ·-ere· 

Zeynep heyecandan boğularak 

kesik kesik: 
- Dur ~imdi sana hepsini anla. 

tının . dedi • 
Elinin uykusu açılmıştı artık. 

Arkadaşını candan öperek onu ya
tağına doğru çekti. Yanyana otur 
duJar. Eli tekrar 7..eynebi öptü-

- Anlat bakalım _ dedi • Başı
na neler geldi? Hangi kafesten u
çup kaçtın? .. Dur hele bir cıgara 
yakayım da seni tatlı tatlı dinliye
yim .. 
' Eli paketten kalın bir cıgara a· 
lıp yaktı. Ağız dolusu dwnanım 

bir iksir gibi içine çekerek paketi 
Zeynebe uzatt: 

- Yak bir tane de 9Cn •• 

- Ben c1gara içmiyorum .. 
Eli gözlerini c.üzerek: 
- Söyle bakahm Zeynep gôr 

miyeli ne1er oklu? - ckdi · 
· Zeyriep eliyle kalbini tuttu: 

- Artık bana Lili diyorlar. 
- Çok güzel çok sevimli.. Lili 

Lili .. Ben den bundan sonra böy· 
le söylerim. 

- Şimdi bunu bırakalım da ba
na derdini anlat.. 

Zeynep ilk aynldıklarr günden 
itibaren hikayesini anlatmağa 

başladı. Ara sıra ba~ka mevzulara 
rJalarak hiklyeyi yarım bırakıyor· 
lardı. Nihayet Zeynep son hadise· 
yi anlatmağa başladı. Eli dinler
ken genç kıza takdirle bakıyordu. 

Ztıynep sergüzeştinin sonunu 
söyledikten sonra ark4ıdaşma yal
\'aran bir bakışla: 

- Bundan sonra ne yapacağımı 
bilmiyorum - dedi - Sen hatmma 
geldin akıl damşmağa geldim. 

- Ç,Ok iyi ettin Ze) nep.. Hem 
sa:ıslı bir kıznu~srn: mademki iş 

:ırıyor un bC'nim~c beraber sine· 
rhada çah~ırc:rn. 

- Şanslr kızsın dedim ya. Be· 
nim arkadaş diln ayrıldı. Galiba 
birini yakalamış beraber yaşıya· 
caklarmış .. Orac;ı bize ıazım değil •. 
Boş yer var bizim sinemada .• Pat· 
ron da sözümü kırmaz hemen çı· 
kalım. 

Zeynep sevincin, muvaffakiye
tin en idL·al merhalesine yetişmiş 
gibi seviniyordu. Holivuttan bek
lediği mektup gelmiş olsaydı bu 
kadar me:ıut olurdu. Ellerini çır· 
parak: 

- Oh! · diyordu • .Ne büyük ta· 
liim vanmş! Ben sinemaya bayı
lırım. Artist olmak en bClyük ar
zumdu. 

Eli gülüyordu. 
- Bu da artistliğin ilk basarna· 

ğı demektir. Demd• k1$metin sine· 
madanmı!ı. 

- Düı:;; in Ki.. H ... yır Liliciğim. 
Hem de c:eni:ıle ocr:tl)Cr olacağım 

bu ne Ş3a::s! (Devamı var) 

=ıi:i..-All~~--~~~~~ 
AK Ş A M PO 0 : /V' 

Sahibi ııe N~ırıvct /rıU Jf 
Hasan Rasırn L A 

İDARE EVİ: ısıanbul Anl~;iıll 
,.,. tırte1 llluhı tı4 Ttlgrı~ ,.,.. 

23
g72 

Y uı i~lert telefonu 
43

70 
ld•r• • • ı ~ 
ilin • • · ~ 
, .. , .... llılUıı ~ ıçtll ıTA :. "' 
....... , .... k:tl. f'.t1lıtta ,. '! 

J<llıtl ~w ""'' .,.,...~~. • ' 
···············tt~~ 1 ABON~ ŞAR ., I 
1 '-''"" (:'.acı ""J t 8nclllı 9 .oo KT. 1 • 211 • 
1 il •rlılı 4..15 • ~'' • 
1 • •tlılı ~(>il • ı ,, ;,, 
1-~~---:.!•-•o,;,,. ______ ____,/ 

3lat,J-ata d~ 
Bayram gunıerl 
CADDELERE '\ecızcıcr ,sı 

doi;rusu hiç hoşuınll tlr 
yor. İçlerinde belki cok s~~r. 
manidar ol'ınları buhınab•.nıD 
olmıyanları ı..la var. llcP51dto 
ılerin birer hakikut Hııde t tD 
ler oldllğıınu farzetsek lıile g b 
~uınn gitnıi~ecek. Sokakta .. tp.1 • 
söıiın ne işi var? Sokak mu 0 
lonu rııu1 l:layram günü . )el 
seıerkcn, süslenmiş şehri .5 şe 
rek gozleriıııi dinlcnı..lfrnıekı er 
dlrıııck isterim. Hallmki ' 
rin • bıreı tcı\111.ıt unsurıl r. . k şv 
hıl\u~ıınıla - kı\'mctlcri JlC 

- ki 
O :razılar:ı. lı.ıkaı kcn es O 

zıınlorın ıııoh~clcl'ini dih 0 
Minarcı..leıı nıin:ırc;,·c giden 

0 
· 

lı yazılar şehir icin bir .sil~ ~' 
ortalık karanlık oldugu iC111 rııP 
ler pırıl pırıl söriıni.ırdiı; /..hl~ .. sıv 
!erinin tle, malı.relerde. 1 ııl' 
titrek olsalar bile, dainlB ııı• 
halleri vardı. Onları 01'\l' ı 
Zaten co~u nr:ıpça oldu§U 

1 ~· 
nalarını anlamamız da pelı: ,·ıt 
dcğilJı. Fakat scyreı.Jerdi~· ı1I ~ 
!eri 1'1.' .~r.yrrtrııiyoruz; ~nl• ~: 
uzun h:ıkmnnın bir zevk• Yorıe~ 
yup geçiyoruz. LAiin h~r ~ 
Arap harfleri gihi, belki bır cJr' 
suru olabllir; fakat bunun ı.Jc' 
lıeııilz keşfednmcdik. Frııns J) 
,gazetenin moda sayfasınd11•1;1 
harfleri ile süslenmiş errıP' ~~ 
yapılmış bir elbtı;e resrııi oı'
tüm: ıüzel değil, tuhaf di 
Frenkler bile henüz harfler f ~ 
ylnat için ı,tıfııdenin yoıuo 
mamışlar. I_ 

Eski ramazanların ıo•~,r j 
Şlmdlkl mahyeler de ne 1'9 

11 i
kin oluyor! ... Yalnız yııı11~,ııf 
yıslle deRil. Elektrik ışıl1 

1 
oe 

~ldürdü: şehir elektrik ışıl · t 
d·ııerı ' dınlanırken o yaa kıın 1 ııır 

lak görünebillr mi? MabYC• fİııl· 
rin :ıiyneti idi, artık geçti f 

na devam etmetıe ne wzuııl ıs• 
Bugünkü mahyeler gözler1~ı~ 1 

görünmek şöyle dursun, ~!ıod~ 
eski mahyelerin güzelllıı )llP 
şüphe ettiriyor, böylece bir 
nın zcTkini bozuyor. Jeti~: 

Gece şehre uzaktan bil pırı' 
yaz, mavi, kırmızı ışıklıır ıf 
rıl yanıyor. Her binanın dt~ı~ 
ayn ayrı bakar~anız fena edil' 
tA bazıları çok gfü:el tertlP ıo• ~ 
Fakat bütiln şehrin ışıli:l 11r. ııC 
tığınız zaman iıt değişlyor·1'1rııı 
de blr ahenk yok: o bel-stguıel 
mavi renkler pek geli,f .. ~ırıtııl' 
rışıyor. BiJmem bunu dU 1 ııflll 1 
bir çaresi yok muılur'l l]tı <ıııl 
pl~n yapılmalı ve lıcrkcS c ıııtıı' 
göre donatmah: bnyrnnt111

1111"1 
gözler için bir bayrarn ° 
zımdır. 

9 
)ıl~ 

Doıtrusu bnlTak da fnıl ıı;l · 
Jıyor: balkonlara bir sırııditi11: 
ufacık ufac1k bayraklar U d' 
mendil kunıtur · Fıihi. J3U! ıan~ 
nizama bnğ?amalı. Bayrıııı· '"'~~ 

k~I • .41 
leştirmt'fte kimsenin ha 11111• 

Ha'\"al fişekleri .•. Bakın :ıı ı.-1f., 
recck yok! •.. Gökten kan c p'' 
salkım salkım d15killcn ate(.ıeıd' 
rının manınrası daimn g 

1 
'{>Ç 

~-----------~-~-1r_u~-1~h ~ 
1 

• 17ı1 
Galatada cesed~·reı1 

nan adamı ö}cltı 
yakalandı ı 

tııı"e 
Bir halta evvel T 0 P eli ı 

Jdmevi i§çilerindcın ~iJ ~ıO 
Galatada sokak ortatıtl~f il

1 

tarak bulıınmu!tu. P~~ıt ,, 
tahkikattan ıonra :ıc~tı IJltlfl 
yerl:!e çalıp.n ve Alinırı d ~ 
lan Rizeli ŞükrU oıdıığ~ ,1 
dana çıkarmıştır. 'V'~ )~ 
biribirlerine rastla~ 
şehri 2I'asmda i~ '(J1/J' 
kavga çı~ .._.~~; 
çeker~k Aliyi ~ ~if' 
til bugün ev~ 
verilecektir , 



m 
rııgnon~ tayyarceDcern 

"nsıırı · · k " · tl'k erının ·"munıs ı 

eı:leyhindeki makaleleri 
rini n l ılıklıırı h:ıher 

t' 
lte•d.a ç•kan Poııliken 
• tlın muhnlıiri, Al-

L"- "•'a T' 1 h 1 ~f 11 nr esa ııı . .ı 
harp .ıemilerlni gör
'"ilnJerde Klcle, Rus 

111
11 r.rlerejtini bildir. 

\tıkCınıeti, Alman)'a ve 
'-lı RÖnderip de parala
~ olan ihracatçılara 

1)16z hin ln11iliı llr:ı· 
t ta~inat vermiştir . 

1- ı~lıhat itin konl(reden 
b'lon dol arlık tnhsisat 

4t ildirml'kll'dlr. 
ltnza eılilen ~ovyet -

~hıa~, iki ıncnılekPI ara
haklivatının J.ih•ım
'lap11~<'nihnı hllılir. 

''~d 11nını1 :1 n ılola\'I !!il· 

.~itti bugünden itiha
•dini nz:!ltmaktoılır. 

1 

Almanya üzerinde 
keşif uçuşu yaptılar 

Fransızlar bir Alman ileri karakoluna 

r -, 

taarruz edio burastn' a'dllar 
Par.is, 2 - Havas ajansı, gece, 

Forba.'Jh mmtakasında, bir Alman 
ileri karakoluna karşı, Fransızlar 
tarafından ufak bir taarruz ya -
pıldığını ve bu ileri karakolun 
alındığını haber vermektedir. 

Resmi Fransız tebliğine göre, 
"gündüz, cephenin muhtelif nok -
talannda, her iki taraf piyadesine 
mensup hafif kuvvetler, mutat 
faaliyetlerde bulunmuşlardır." 

Tayyare faaliyeti 
Londra, 2 _ Son 24 saat zar -

fmda İngiliz hava kuvvetleri Al -
manyanın doğu şimalinde keşif 

uçuşlan yapmıglardır. Bütün tay
yareler Uslerine salimen dönmüş
lerdir. 

22 yaşında bir gencin idare et
tiği yeni model bir İngiliz avcı 

tayyaresi Majino hattı üzerinde 
bir Alman istikşaf t'!yyarcslle dö
vUşmüş ve Alman tayyaresini de
lik deşik ederek alevler içinde dil 
şUrmüştUr. 

Röyter ajansı, düşürülen Al -
man tayyaresinin. gizli bir İngi
liz tayyare meydanını kegfettiği 

Di bildirmektedir. 
Bir Alman deniz tayyaresi ka

file halinde seyahat eden vapurlar 
üzerine neticesiz bir baskın yap
mıştır. Tayyare, kafileye refakat 
eden gemilerin top ategi ve ln -
giliz tayyareleri tarafından püs
kllrtil lm Uştllr. 

İngiliz hava nezareti dün şu 
tebliği neşretmiştir: 

"İngiliz bombardıman tayyare -
teri, dün Fransız toprakları üze
rinde düşman bombardıman tay -
yarelerile ilk defa olarak temasa 
girmek fırsatını bulmuşlardır. Tay 
yarelerimiz, yüksekten uçan iki 
düşman tayyaresine hücum etmiş 
ve bunlardan birini düşürmüştür. 
Diğer düşman tayyaresi bulutlar 
arasında kaybolmuştur." 

lngiıız Bahriye nazırmı 'l 

b~y:ınatı 
lngliz bahriye nazırı Vinston 

Çörçil Alman tahtelbahirlerinin 
lrlandanın garb sahilinde sığın -
malanna ve oradan iaşelerini te
min etmelerine mani olacak ted -
birler hakkında, Sir Davidson ta -
rafından Avam Kamarasında so -
rulan bir suale ver1iği cevapta, 
1rlandanın kara sularından, yal
nız İrlanda hükümetinin mesul 
olduğunu söylem4lır. 

Atlas denizinde dolagan Alman 
deniz üstü gemilerinin Deutsch -
land tipi iki gemiden ibaret olup 
olmadığı sualine de Çörçil ııu ce -
vabı vermiştir: 

"- Bu husustaki ifadeler mü
tenakızdır. Fakat zannederim ki, 
Deutschland tipi bu gemilerden 
hiç olmazsa bir tanesinin Açıklar

da bulunduğu muhakkaktır." 

Sov~et icra Komiserleri Reisi 

Molotof nutkunda 
1 ürkigeye dair 
neler söqledi? 

Ankara, l {A.A.) - Moloto
fun yüksele Sovyct meclisinde 
irad ettiği raporun TUrkiyeye ait 
olan kısımları aşağıdadır: 

''- Sovyet - Türk görütmel-.:. 
ri, bir pakt akdi ile neticelenme· 
mi'tir. Fakat bu görütmeler, bi
zi alakadar eden bir çok siyasi 
meseleleri aydınlatmağa, yahut 
hiç olmazsa bu meseleler üzeri. 
de yoklama yapmağa yardım et
mittir. 

Enternasyonal siyasi vaziyet· 
te, bizimle münas:betleri ciddi 
bir ehemmiyeti haiz olan devlet. 
lerin hakiki çehresini ve siyaseti
ni tan1mak çok' lüzumlu bir 'ey
dir. Gerek M05kova görüşmele. 

karjt baro~den İngiltere ve Fran 
sayı ... bi: karşılıklı yardım pak. 
• ıak:ktmiştir. Bunu yapmakla, 
fürkıye. bitaraflık ihtiyatkar si
yasetini kat'i surette reddetmit 
ve inl~işaf halinde bulunan Av-
rup:. h?.rbinin mahrekine dahil 
olmu~tur. Kendi harplerinin sa. 
hasına mümkün olduğu kadar faz 
la bitaraf devlet sokmağa çalışan 
İngiltere v: Fransa bundan çok 
memnundur. Türkiye, acaba bun 
dan n:damet edecek mi? Bunu 
keşfetmeğ.: uğraşmıyacağız. 

Kom~umuzun harici siyaseti r.ı:le

ki bıı yeni unsurları kaydetmek 
ve hadiselerin seyrini dikkatle 
takip eyl< r:1ekle iktifa eyleyece-

rin:len ve gerek Türk hüki'ıme- ğiı:.,, --------------tin in harici siyaset sahasındaki 

son ef'alinden sonra, bugün, Metresini öldüren şoför 
Türkiyenin siyaseti bize daha va- mahkUm oldu 
zih gözükmektedir. Türkiye hü. Galatada m~tresi Despinayı 

ki'ımetinin kendi mukadderatını bıça!dıyarak öldüren şoför Mah· 
harbe iştirak eden Avrupa dev- mut Nedimin bir müddettenberi 
!etleri grupuna bağlamayı tercih görülen muhakemesi d~ dün niha
ettiği malUmdur. Türkiye hüku- 1 yetlenmiştir. Suçlu 12 sene hapse 
mcti, iki aydanberi, Almanyaya mahkum edilmiştir. 

Atamızı 
kayba Ui fiimiz 

günün yı ldönU ,~U 
Ayın onunda 
Şefin hatırası 

edileceh: 

Ebedi 
taziz 

Ankara, 1 (A.A.) - Atatürkün 
J!ümünün yıldönümü olan ikinci 
teşrinin onuncu cuma günü Ebe· 
di Şefin aziz hatırası taziz edile
cektir. 

O gün bu maksatla bütün halk
cvlerinde en büyük mülki memur
lan başta olmak üzere askeri er
kan ve amirliklerin ve daireler re
islerile parti ve halkevi mensup. 
lannın resmi ve hususi teşekküller 
mümessillerinin ve halkın iştiraki
le yapılacak toplantılarda saat 
tam 9.05 de, Atatürkün hayata 
gözlerini kapadıklan anda, ayak
ta beş dakika devam edecek bir ih
tiram vakfesi yapılacak ve bunun 
akabinde Ebedi· Şefin hayatı, yurt 
ve millet yolundaki hizmetleri et
rafında hitabelerde bulunulacaktır. 
Bu merasime Milli Şef lnönünün 
Atatürk hakkındaki beyannamesi 
okunarak nihayet verilecektir. 

Bütün mekteplerde de ayni sa
atlerde yapılacak toplantılarda 
halkevlerinde olduğu gibi taziz 
merasımı yapılacak ve Ankara 
radyosu da Atatürkün ölümü yıl
dönümü karşısında Türk milleti. 
nin duyduğu acıya katılarak mü· 
zik neşriyatında bulunmıyacaktır. 

Ankara radyosu 10 ilkteşrin gü
nü sabah, öğle ve akşam neşriya
tında ajans haberlerini takiben 
yaşamt.n ~Un AtatOrk~ AIQm41. 
yıldönümü günü olduğunu bildi
recek ve akabinde Milli Şef lnö
nünün Türk milletine yaptığı be
yannameyi okuyacaktır. 

İstanbul Berlin 

tayyare postaları 
Berline bu sabah kalkan 

tayyare yolcusuz·. 

İstanbul • Berlin hava seferle~ 
ri dün tekrar batlamıttır. Uk tay 
yare Berlinden saat 16.1 0 da Ye· 
şilköye inmittir. Bu sabah ta saat 
8 45 de Yeşilköyden Berline bir 
tayyare uçmuıtur • 

Dün Almanyadan gelen yolcu 
tayyaresi bu sabah saat 8,10 da 
Yeşilköyden Berline hareket et. 
miştir. 

Bu tayyarenin bu seferi hiçbir 
istekli çıkmaması sebebile yolcu
suz o~arak yapılmaktadır. 

Niki.h merasimi 
inhisarlar şube müdürlerinden 

Bedi Bektaşın kızı ve Anadolu a
jansı müdürü umumisi M uvaffak 
ve Hariciye umumi katibi Numan 
Menemencioğlunun yeğenleri Ba 
yan Nevin Bektaş ile Zeki Sinne
nin nikahlan dün belediye daire· 
sinde aileleri erkanının huzurunda 
aktedilmiştir. Genç evlilere saadet 
temenni ederiz. 

s 
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Parmakhğa dayan m ı~, L.ondon 

... 
gıdE:n .,,: evıren 

gemırun arkasın-
~P'DA~ 

d'ln baka kalmıştım 
·•08A • 

,..,.. ....... . 
Dümencinin yanında duran 

adam megafonu ağzına götürmüş 
tü. Bu sırada bqımı arkaya çe
virmeğe cesaret edemeyordum. 
Her an arkamdaki insan kılıklı 

canavardan öldürUcU bir yumruk 
bekliyordum. En nihayet asabım 
bu beklemeğe tahammül edeme
miş, bagımı arkaya çevirmiştim. 

O, yerinden bile kımıldamamıştı. 
Olduğu yerde dimdik duruyor, 
yeni bir yaprak sigarası yakmağa 
çalışıyordu. 

- ·Ne var ? Bir şey mi oldu? 
Bu ses "Leydi Mayn,,den gel

miftl. 
Var kuvvetimle seslendim: 
_ Evet. Hayatım mevzuu. 

baha! Beni karaya çıkanrsanız 

bin dolar var! 
Benim arkamdan Kurd Larse

nin gUr sesi ifltlldi: 
- Gemicilerimin sıhhatine bol 

San Fransiako viskisi için! 
Sonra beni lpret ederek: 
- Bu, gemide deniz yılanlan 

ve canavarlar var sanıyor! 
"Leydi Mayn,,dekl adam güle

rek megafonla bağnıdı: 
- Canı cehenneme öyleyse! 
İki kaptan birbirlerine el aaJ. 

lamışlar, "Leydi Mayn,. yanımız 

dan geçerek uzaklaşmağa başla
mıştı. 

Parmaklığa dayanarak uzak
la§&n geminin arkasın.dan baka
kaldım. O, belki de beş saat son
ra San Franaiskoda olacaktı! Ba
ıım çatlıyor gibiydl Sanki yüre
ğim fırlam11, gırtlağıma tıkanm11 

t·. Geminin yanma çarpan bir dal 
ga dudaklarıma birkaç damla tuz
lu su- serpmişti. Bu 81rada bir sa
ianak aemlyi ~e ;vanaJ•lıı'mll 
!Uvertenln rOqlr aJtı Jmmı den.Is 
suyu ile yıkanmağa bqlamıgtı. 

Bir dakika sonra bagımı arkaya 
çevirdiğim vakit kamarotun ya. 
vq yavao yerinden doğrulmakta 
olduğunu gördllm. YUzU, duy
makta olduğu acmm tesiriyle hem 
beyazdı. Harap bir halde idi. 
. Kurd Lansen: 

- Nasıl, bat tarafa gidiyor 
musun Liyç? diye sordu. 

Çocuk yılgın bir halle: 
- Evet efendim, dedl 
Sonra kaptan bana döndü: 
-Ya sen ! 
- Size bin dolar veririm, diye 

söze bqladımsa da tözümü biti-
remedlm. 

- Kma kes! Kamarot olarak 
ite bqlıyor musun! Yona seni 
de ele alayım mı! 

Ne yapabWrdim ! Hayvancası

na dövülmek, batta öldürlllmek 
bu gemide itten bile değildi. 
Gaddar, kUl'funf gözlere gözleri
mi diktim. İçlerinde yanan lfığa 

rağmen ıanki blrer granit par
çası idiler. Soğuk, etrafımızı kaplı 
yan deniz kadar kurşuni bir çift 
göz gözlerime bakıyordu. 

- Ey! 
- Kabul ediyorum, dedim. 
- Efendim, de. 
- Kabul ediyorum efendim, 

diye düzelttim. 
- Adın ne? 
- Van Veyden efendim. 
- İlk adm! 
- Hamfrl efendim. Hamfri 

Van Veyden . 

_ Ya3ın ? 

- Otuz beş efendim. 
- Pekala. Git aşçıya sana ya-

pacağın işi öğretsin. 

İşte böylece, arzum hilifma o
larak, Kurt Lansen hizmetine 
girm~ bulunuyordum. Benden 
kuvvetli idi; öyle istiyordu. Ne 
yapabilirdim? O zaman bütün 
bunlar bana tabii bir rllya iPbl 
gelmigti. Şimdi bile onların haki· 
katine inanamıyor, onları olmuı 
vakayi olarak kabul etmekte zor
luk çekiyorum. Hayatımın bu 
parçası hafızamda daima mllthle, 
inanılmaz, korkunç bir kibua gibi 
menkuş kalacaktır. 

- Dur, gitme. 
Mutfağın kap18ının önünde mu· 

tiane durdum. 
_ Yuhansen mürettebatın 

hepsini topladı. Tedfin işini bi• 
tirelim de göverte çöpten kurtul· 
ıun. 

< De,·amı var) 

Almanla r Bremen 
vapurun~· satıyorlar mı?, 

Kopenhag, 1 (A.A.) - Politi· 
ken gaıetesinin Berlin mulılabiri, 
Sovyet Rusyanın halen Rus liman 
lannda bulunan ve İngiliz abluka· 
sı korkusu ile buralardan çıkamı

yan bütün Alman gemilerini satın 
almağı kabul ettiğini bildirmekte· 
dir. Bu \":ınurlar, belki yakında, 
limanlar dışında görülecek, fakat 
Rus malı olarak, Rus bandırasrıı 
taşıyacaktır. Bremen, belki bunla· 
meyanında bulunacaktır. 

Paris 2 - Triyesteye iltica et· 
miş olan Alman vapurları ltalyan 
kumpanyalan tarafından satın a· 
lmmıştır. 

Çek rejisi T ürk tütünü 
alacak mı? 

Geçenlerde ıehrimize gelen 
Çekya tütün rejisi mümessille· 
rinden mürekkep dört kifilik 
heyet muhtelif ihracat tacirleri • 
mizle temaslarda bulunmutlar
dır. 

Rejinin her zaman memleketi· 
mizden nümune getirterek müna 
kasa ile tütün satın aldığı halde 
bu defa bir heyeti göndermesi 
doğrudan doğruya piyaaalanmıı 

dan mal toplamağı tercih etme. 
sinden ileri gelmiıtir. 

Alakadarlardan öğrendiğimüe 
göre, Çeklerin bu sene yanm 
milyon kilo tütün almalan ihti
mali vardır. Evvelce bir milyon 
kilodan fazla alıyorlardı. Mik. 
tann azalmasına, Çekyada tütün 
ziraatine ehemmiyet verilmesi 
sebep olmuıtur . 

Türkiyeden aldıktan tütünl:
r i, nefaset temini makaadiylc 
bu tütünlerle kan1tırarak har· 
man yapmak için kullanıyorlar. 

Çekya elyevm Almanya ida. 
resinde bulunduğu için ancak be. 
delini dövizle ö:lemek ıartiylı 
tütün alabileceklerdir • 

Konvansiyonel bugili
de dört saat gecikti 
Bugün Konvansiyonel treni a·' 

cak dört saat teahhürle gclebı. 
miştir. 

~ llleınleketime git. 
•~e ed"rek Türkiye 

~ri münasebetleri. 
"-1 Çin hükumetimle te· 

s~duın. llrezilyada, 
\lna çok kıymet ve 

t •trilmektedir. Bu 

x 9 u n 9 0N M ACEA A L ARI: 14 Buna Avrupadaki harp vaziyet 
sebeb olmuştur. 

~ iltt lllemleket sulh 
~ tııadi münasebet. 

M.. ""etlenmesine çok 
:~eti· 
' 'l' nt umuyoruz. 

Stla lirJciye gibi silkti· 
t llılaktadır. 

bı.~e sakin ve harp. 
~ çok sevin· 

Konvansiyonel yolcuları ara-
sında Sultan Suduri adlı Hintli 
bir kadın avukat da vaıdır. 

İstanbul adliyesinde kısa bir 
tetkik yaptıktan sonra memleketi
ne gidecektir. 

Bundan başka Fransadan geri 
çafnlan talebemizden ikisi, A 1-

manyanni büyük bir eı.brik r ··l 
zeme fabrika mümessi!i gelmişler
dir. 



Bulgar elçiliğimizin teşebbüsü 
(Baş tarafı J incide) Jann mutad talimler için oldugu, 

Sofya elçiliğimize bir çok şika- Bu1garistanın hitaraflıktan kat't 
yctler yapılmıstır. Bu meyanda, olara kayrılmamaga kar~r verdi. 
askerlik çagınıdaki Türklerden gi temin ediliyor. 
amele taburları teşkil edilerek Romanya 1le iktisadi ihtillf 
agır işlerde istihdam edildikleri, Bulgaristanla Romanya ara-
bir kaçı bir arada konuşurken sında yeni bir iktıaadi ihtilaf 
r,orülen yurddaşlarımız hakkın- çıkmıştır. Mesele şudur: 
< ,ı sebepsiz takibata girişildigi Bulgaristanın benzin ihtiyacı 

v s~ahatleri güc;leştirildiği bil. son zamanlarda Almanyadan gc. 
dirilmiştir. tirttigi tayyare ve motörlii di-

Bunun üzerine elçilik Bulga • ger harp vasıtaları dolayısiyle 
ııstandaki Türklere fena mua. pek artmıştır . .Benzini dövizle Ro 
mele yapılmasına meydan ver - manyadan tedarik edemeyen 
memesi için Bulgar hükümcti Bulgarlar bunu Almanya vasıta
nezdindc teşebbüsatta bulun. siyle almak istemişlerdir . 
muştur . Fakat Almanyarun Romanya. 

Bulgar hükumeti, bu yurddaş. dan Klering yoluyla aldıgı ben 
)arımız aleyhinde herhangi bir zinlerin bir kısmını Bulgaristana 
hareket olmaması için tedbir ala- aatacagı meydana çıktıgından 

cagrnı vaad etmiştir. Rumenler bu şekilde Bulgariıta-
Balkanlarda müsait surette na benzin gönderilmesine itiru 

korşılanan yeni Bulgar kabine. etmi9ler ve muvazaalı ihracatı 

sinin bu meseleye layık oJdugu durdunnuılardır. Meselenin mıL 
ehemmiyeti vererek şikayetlerin zakere yoluyla halline çahııhyor. 
önüne geçecegi umuluyor. Sofya matbuat atqemiz 

Bulgaristanda ask•ri Sofya clçiligimiz matbuat ata· 
tedbirler şesi Nüzhet ikinci bugünkü kon. 
Bulgaristanda terhis edilen vansiyonel treniyle mezunen 

askerler yerine yeniden ayni mik Bulgariatandan gelmiştir. Bura
tarda mükellefler silah altına ı da on beş gün kaldtktan sonra 
çagnlmıştır. Bu askeri hazırlık- Sofyaya dönecektir . 

Holanda hudut 
mıntakalarında 

örfi idare 

lstanbul asliye altıncı hukuk 
mahkemesinden: 

Müddei: Saniye, 
Müddeialeyh: Ata: Fatih it-

faiye caddesi kırbacı sokak 1 No. 
da. 

Müddei Saniye tarafından müd 
(Bq tarafı l incide) ' deialeyh Ata aleyhine açılan bo· 

masını tecrübe için arazinin mah şanına davasına ait arıühal sureti 
dut bir surette ıu altında hıra- miıddeialeyhc teblığ edilmek üzere 
kılmasına tevessül cdilmittir. adresine gönderilmiş.ı;c de mumai-

Amersforta kadar bütün orta leyhin mezkQr ikametgahını terk 
Hclandayı ihata eden su hattr ile semti meçhüle gittiğinin beyani· 
geniş araziyi au altında bırak • te iade kılınması uzerine Hukuk 
ıağa ve mi&teanan ileri hareketi usulü muhakemeleri kanununun 

1f i uzun müddet durdurmaga im. 141, 142, 143 ve 18~ llrıril madde· 
'din vermektedir. !erine tevfikan iade kılınan da\·a 

arzuhali ile tahkikat gunüniı gös· 
Yüksekliği bir metreden fazla tcrır daveti)·e varakasının mahke· 

olan su tabakasının motörlü kıta- me divanhanesine asılmasına \'C 

Jara geçit vermedigi antaşılmak. 939.834 numarada kayıtlı, işbu 
tadır. Su hattının gerisinde Ho. davaya müddeialeyhin (15) gün 
landanın ~ühim tahkimatı mev· içinde cevap vermesine karar veril
cut ve mustahkem hat her gün mış ve bermucibi karar arzühal i
daha riyade takviye edilmekte - le davetiye varaka ı mahkeme di
dir . vanhanesine asılmış olmakla mu· 

Harbin başlangıcındaberi ka. maıleyh Ata yukarda yazılı müd
nallann seviyesi ve su müdafaa det zarfında davaya cevap vere
plirunda derpiş edilen arazinin rek tahkikat için tayin kılman 

su altında bırakılmasını teshil 6.12-939 çarşamba günü saat (14) 
ve tesri edecek şekilde yükseltil- te mahkemede bulunması veya 
miştir. Yapılan ve hali yapıl • kanuni bir vekil göndermesi lüzu
makta olan tecrübeler tam bir mu mu tebliğ yerine geçmek üzere ilan 
vaffalayetle neticelenmiştir. olunur. 23-10-939 

Hiç bir filmin görmedigi muvaffalayeti kazanmııtır. 1 
Bu filmi görmeyenler ve tekrar görmek isteyenler yalnız 

İ P E K sinemasında daha birkaç gün gösterilecektir 

• t , BU AKŞAM 

Birinci viziyon filmler serisine başlryan 

. .., ... 

SAKARYA Sineması 
ilk film olarak: Sinemanın bir inci.ai olan ve 

HARY BAUR'un 
PRENSES NATKALIE PALEY 

ve 
Büyük ve muhteşem filmine ba9lıyor. 

Mevzuu mükemmel. sahneleri ve tabloları pek müeuir olan 
bu film, SAKARYA sinemasının yeni ve birinci viriyon 
filmleı- ıeriainin başlangıcı clmağa liyik bir pheaeıidir. Bi
letler evvelden satılmaktadır . 

tllveten:: FOKS JURNAi .. dünya bavadialerile harp ve 

~· bütün dünya h9ber1erl 

M illl Sef in nutku 
ecnebi memleket
lerde takdirle 

karşılandı 
<Battanfı ı incicle) 

hakkındaki beyanatı İ}i tesir yap· 
mrştır. ttalya da Akdeniıin harp
ten uzak kalmasını i temektedir. 
Burada, sulhü kuvvetlmdirmeğe 

matuf her hareketin Italyada mü· 
sait karşılanacağı bildirlli}'Or. 

lc;mf't fnöniiniin nutkunun açık. 
fakat mutedil li&,nı. bilha"~ tak. 
dır l'dılmektedir. 

(Nutkun mdni ve Mtcfuin dün. 
ku crlst$i~ dair malr3ntol 5 inci 
soyfamızdadtr.} 

ltalyanın 

Almanyadan 
alacağı bir ileti 
İngiltere ile ticari 
vaziyet iıe düzeliyor 
Londra, 2 - ltalyan kabinesin-

de wkubulan değişiklik ltalyan 
gar.etelerinde geniş bir yer tut· 
maktadır. İngiliz gazeteleri de bu 
mevzuua ehemmiyet veriyorlar. 

Yorkshire Post gazetesinin as
keri muhabiri İtalyan kabinesin
deki dt-ğişikliğin Jtalyayı, Muso· 
lininin Habeş harbinden evvel dü. 
şündülü veçhile diğer Akdeniz dev 
letlerile teşriki mesaiye sevkedebi
lecel'in i bildirmektedir. 

Yunaoiatanla miaak 
Di~r taraftan Havas ajansının 

Romadan öKrendiğine göre, İtalya 
ile Yunanistan arasında ademi te
cavüz paktının akdi gecikmiyecek· 
tir. ltalyan diplomasisi bu paktın 
ikt memleket aqpmda ~YQtl~ 
~run işgali ile hadis olan bulutları 
dağıtmağa ve A vrupanın doğu 
cenubunda banşm tahkimine hiz
met edeceği kanaatindedir. 

lngiltere ve Almanya ile 
ticaret 
İngiliz - İtalyan ticaret müna. 

sebetlerini inkişaf ettirme faaliye
ti ilerliyor. Buna mukabil ltalyan
Alman ticareti, kabil olduğu ka· 
dar fena bir vaziyettedir. İtalyan
ların, 460 mityon ray§marklık 
tutmuş bir bakiyesi vardır. Alman 
hükfuneti de, bu mebltğı, ltalya
run muhtaç olduğu kömür ve diğer 
n~ i mallar göndermek suretile 
tesviye etmek niyetinde olduğunu 
izhar eylememiıtir. 

Moakovadaki Alman 
elçiıi Berline gidiyor 

Berlin, 2 (A.A.) - D.N.B. ajansı 
bildiriyor: 
Almanyanın Moskova büyük 

elçisi Kont \'On Der Schulenburg 
bugün Berline hareket etmektedir. 
Kendisi Berlinde birkaç gün kala
caktır. 

Ah, Şu eski 
harflerl 

(Bqtanh ı incide) 
zan mıT !llireWp mi, m...ıaJdla 

mi? Elbette ... lardu biri veya 
heplll. •• 

tıte ba sahabkl guetelerden 
birinde Wt makale ve lılr terldb: 
Bir leylel tlbbuede t 

e demekf Leyle - gece, tüh
._ ıeeoaer. Fakat leJ'lel filb
.,.. olar da. leylel llWlule oJmu. 
Le7lel tMue mlT BeUd. Şehae 
tnaare brtıbiı· lılr nare ~eeelll ... 
Buda da tekenlr 'ar. Aeüa 
makale mallantrl •e yamuPı, 

n.setede ae pkt.T 
Ba JUlbttu art. ........ -t&ft· 

il o•uH.. ftlplaell kellmelerl 
,.....~--~...-.. ·· 

SON DAKiKA 

Moskovadaki Alman elçisi 
neden çağmldı ? 

Kopenhag, 2 {A.A.) - National Fıdeude, Berlinden istihbar edi
yor: Moakovadaki Alman sefıri, Molotofun nutku hakkındaki raporunu 
vf'rmek üzere acilen Berline davet edilmiştir. 

Siyasi AJman mahaffü, Sovyct Rusya ile askeri bir misak akdi ü

midinde bulunduğundan dolayı Almanyanın bu nutuk dolayısile canı 
sılnlmış olduğunu iddia etmenin saçma olacağını beyan etmektedirler. 
Bu mahafilde Almanyanm yalnız başma kendisini müdafaa edecek de
ttcede kuvvetli olduğu ve ne Rusya ne de Almanyadan hiç bir zaman 
a.sJreri bir muavenet taleb etmediği söylenmektedir. 

Bugünkü Fransız tebliği 
Paritı, 2 (A.A.) - Büyük umumi karargih tebliğ ediyor: 
Cephenin her tarafında gece sükunet içinde geçmiştir. 

Bir Fransız Amir alı öldü 
Paris, 2 (A.A.) - Fransız donanması ba§kumandanı muavini Vi

samiral Ta\•era'nın \•cfat etmiş olduğu haber verilmektedir. 

Bır lngiliz vapuru teıılike atlattı 
Cebelüttarık, 2 (A.A.) - Eğba adındaki bir İngiliz vapurundan alı

nan bir telsizde bu geminin bu sabah Madere'in 240 mıl şarkında bir 
A1man tahtelbabiri tarafından bombardıman edilmiş olduğu bildiri!· 
mektedir. Vapur, tahtelbahirin bombardımanından kurtulmağa ve 
hasara uğramaJrswn yoluna devam etmeğe muvaffak olmuştur. 

Molotofun nutku 
A imanları haqal. 
inkisarına uğrattı 
Vaşington, 2 - Molotofun son ı 

nutkunda, Amerika Cumhurreisi 
Rozveltin Sovyet - Finlandiya ih
tilifı mllnaaebetile mesaj gön -
dermeeini tenkid etmesi Amerika
da infial uyandırmıııtır. Bu mil -
nuebetle ~ ~ ~ 
bir tebliğde deniliyor kic.. 

"Amerika Cuınhurreisi 14 ni -
san 989 da Hit~er ve Musoliniye 
sulh lebind:? birer mesaj gönder -
miıttl. So·ryet Rusya devlet reisi 
Kalenin 16 nisııı~ &39 da Ruzvelte 
gönderdiği bir tt-lgrafta, Ameri -
ka Cumhurreisirl teşebbUsilnden 

dolayı hararetıe tebrik etmişti. 

Ruzvelt, bu defa da sulh Jchinde 
aynı teeeb!>bs•e bulunmuştur." 

Bu tebliğ, Molotofun tenkitle -
rine katl bır cevap addedilmek - j 
tedir. 

Amerikada ıiidetlı 
aluillAmel 
V .. ington, 2 - Mebusan mec

liainde demokrat partisi liderle -
rinden Mac Curmak dün milhim 
bir nutuk irad etmiotir. Mac Cor
malı:, Sovyet Rusya Başvekili Mo -
lotofun IOD nutkunda Amerika 
ReJaicumhurunun Sovyet - Filan -
dlya meaeleaindeltl hareketini ten
kit etmesi üzerine bu sözleri pro
testo için Amerikanın Moskova 
sefirini geri çağırmasını istemiş -
tir. Demokrat lider: 

"Molotofun nutku bitaraf dev -
Jetlerin iılerlne mildahale için bir 
manevradır., demiştir. Meclis nut
ku çok alkqlamqtır. 

Paris, 2 - Sovyet komiserler 
meclisi reiai ve hariciye komiseri 
Molotofun nutku etrafında tefsir 
ve mUtalialar devam ediyor. Da -
nimarkada çıkan "Polltiken" ga
zetesinin BArlin muhabiri Molo -
tof tarafmdan söylenen nutkun 
Alman hUkf1met merkezlerinde de
rin bir inkisar tevlit ettiğini yaz -
maktadır. Bertin hilkümetinin Al 
man - Sovyet askeri tesanildil 
hakkında sarih ve açık beyanat 
beklediği qiklrdı. Bununla bera
ber Veraaillea muahedesi hakkın
daki beyanat bir dereceye kadar 
memnuniyet uyandırm11tır. 

Nutuk hakkında lngilterede bil
tUn guetelerln başmakalelerinde 
itaret ettikleri başlıca nokta Sov 
yet Ruıyanm bitaraf kalmağa az
met.mit olmam keyfiyetidir. 

Dally Kail diyor ki: 
•'ffl"""*n lıP .. halc'• 9'P1t .... "de 

canı sıkılmıştır. Kendisine Molo -
tofun nutkunun bu harbe bir dö -
nemeç noktası teşkil edeceği söy· 
lenmişti. Halbuki ortada böyle 
bir şey yoktur. Nutkun başlıca 

fıkrası, bitaraf' .tan bahistir." 
6'llfY M~r'aı:i 1bWölf: 
·'>Baltrğm Staliıtc t<'rkedilmcsi:

ne mukabil Almanya, birtakım 

laflardan başka bir §ey almamak -
tadır. Hitler, tayyare ve tahh!l -
bahirlC'rin paralarının ödenilme -
sini istiyor. 

Stalin. ona nutuklarından, no
talardan ve gazete'makalelerin -
den başka bir şey vermiyor." 

Havas ajansının Tokyodan öğ -
rendiğine göre, Japon müşahidlc
rin ittifak ettikleri nokta. Parise 
ve Londraya karşı yapılan hücum
lara rağml'n nutkun Sovyet bita -
raflrğında hiç bir değişiklik yap -
madığı ve bu bitaraflığın Alman 
emellerini teshil etmekten ziyade 
Sovyet emperyalizminin istifade -
terini arttırdığına matuf olduğu 
mütaliasıdır. 

Sovyet Rusya 
Bu seferki Cenevre 
toplantısına iıtirak 

etmiyecek 
Roma 2 Moskovadan gelen 

haberlere göre Sovyet hilkitmeti 
Milletler Cemiyetinin bu defaki 
toplantısına iştirak etmiyecektir. 

irak meclisi toplandı 
Bağdat, 2 lrak meclisi top-

lanmış, kral naibi açılış nutkunu 
okumuştur. Nutukta lrakın Al. 
manya ile münasebetlerini kesti
ğinden, lngiliz - Fransa ile olan 
muahedeye ve Saadabat paktına 

bağlılığından bahsedilmekte ve 
sulh için çalıştığını bildirmektedir. 

Paris elçimiz Fransız 
hariciyesinde 

Paris, 1 (A.A.) - Hariciye müs 
tesarı Champefier de Ribas, öğle
den sonra, Türkiye büyük elçisi 
Behiç F.rkini kal:>ut etmiştir. 

(Bat 
kendi topraklarında 
yaya üssiilharekelet 
kabul etmiyecektir
yeniden geri dön 
meldir. 

Hariciye nazırı 

şam söylediği bir n\I 

diyanın her türlü t 
meğe hazır olduğ\JOllr 
yetlcrle 920 anla 
dettiğini bildirmittlı 

Hariciye Nazırı 
miştir ki: 

''- Sovyet Ruı1'. 
ya hazırız. Fakat i 
fedakirlık yapanı• 

ya küçük bir millet 
lalini ihıat o:iecek 

Molotofun i 
Helsinki, 1 (A.A

a1ansınm haber 
Sovyefürin Finlill 

Karde• katili 
mahkUdl 

Birkaç ay e~ 
bir cinayet olın\lt• 
deri fabrikasında 
i~minde biri kıl 
nikahsız olarak bit 
ğı için bıçakla öl 
ceza mahkemesi 
kında dün kararJlll 
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genı devre!.iini 
~ dedi, mösyö Haym 
~ ed~yiin. Şvartz 1913 de 
'& ikelı bir vazife verildiği 
~er :ınuvaffak olursam bir 
'en hizmet beklenmiyeoe.. 

tıni§ti. 

k~~ ve sakin. müte· 
~~~ bir koltuğa 
O <iu. Partiyi kazanmıştı: 
: ~de inanmıyacak kadar 

bi..ze karşı ihanet telllii edilecek· 
tir. Böylece kurtulmak ümidi sizin 
için bizimle beraber .bulunmanız 

dan daha az olacaktır. Beraller o· 
lursak idamdan kurtUiinağa mu
vaffak olmamız ihtimali kuvvet
lidir. Kaçarsanız kurtuluş yok. 

Haym bir kalık.aha attı . .du, işi· 
ni tamamile yapmış olmaktan ile
ri gelen bir memnuniyeti ifade e
diyordu. 

hili ve t, rici 
vaziyetirni:z!i anlattı 

'a siz, dedi... Para ile 
ta b~ladmız, bütün ömrü. 

SUs kalmağa mahkQmsu· 

buı bUtün teşkil~t namına 
Q ~ • ltnanuyacağım bilirsi
~e_ıı başka hizmet bek· 
""'IIl.Iş olacaktır. Sözünde 

' ~ !lanıyorum. Fakat bu 
~bende .. 
~ne istiyorsunuz? 
~ . Yetsiz bir §ey .. Su. 

kinıyevi maddeler fab-
\ ld en büyük hissedarların· 
~· rneclisi reisi olduğu· 
~'it un. Doğru mu? 
o l 

1 ~ t·fabrikacia imal edilen iki 
ı · Cb~tı formülünü ve bu gaz.. 
~~ere dolduruluş şeklini 
t .... ; 1~tiyorum. 
~ı Yok. Fabrika müsa· 

dı, İdare askerlerin elin· 

Yas 
' "ıılj~ut "imkansız fransız 

t,. diye bir Fransız dar· 
\'ardır ve siz de şimdi 

. I?, 

.... ~n kolay olmıyacağını bi. 
~Siz bana formüllerin 
~11 1~ bulunduğunu olsun 
~ tsınız. 

' "lı~ır,_ 
~~. ""· 

~ _ a. Bundan başka üç 
c ~ 1~ Ho!andalı işçiyi Fran

' ltıl\ h" 1 ~ ., ızmetinıze alacaksı· 
~ 1~11llleri. t-. lerak etmeyin. 
. ~·rakı aşağı yukarı mun 

r -ıa~ "e hazırlanmış olan pa 
~~ı.. 'da usulüne muvafıktır. 
~) 
~ a i bu kadar. 
~Yağa kalktı ve odada 
il~ ~şladı. Casusun böy. 

1 
•1 •. <atı teslimiyeti ho5W1a 
Yor~· Gizlediği bir fikri, a· 
\1ı ll herhalde... 
~lı .lita döndü: 

~~ ikimiz birliğiz. Mu· 
~ all'ıtz lazım. Muvaffak 

,. ~ ·t l'tı~.ela benim başıma 
~ &eiirse •ilt ~ ••• 
~%··~n her şeyin, mesela 
~ llsunüzdeki bir becerık 
· lllü tutulamam ya! 

ı !\ey 
~t kA ~lı idi, ayağa kalk 
~hıı ·l<ehyerek konuşuyor-
~~ltn0nun can noktasma 

~%.ı.1 'U anladı. 
ttıı. ,~~~un Vastenhut. Bi-
~t. ~e esas kaidelerden bıcı 
~~ ~er iş fena netic.elenir, 
~il}ar~daşlamna haber 
ti~ Yirmi dört saat geçer-

~ ~le Verecekler ve bunda te

~ (ı~ etnUyeceklerdir. Ha· 
~lllı lttı. 
l~~ bitkin bir hale gel· 
~l\Q· ~evanı etti: 
~ ~ sizin yerinize koy· 
h.. llet doirusu endişeleni · 
·~ı ~ . §eye rağmen buradaki 

ti ~~ı~e edip maddi zarara 
ı ~ ~ ~nubt Amerikaya 
.~ t' \lar. T A1.:_ 
~.ııtt .~. 
.• "llıi edı. Hayın onun dü· 
: ?-t ~~fetnıişti. 

~t. b ~den haber vereyim 
ll Şeki}de hareketiniz 

- Haydi Va.3tenhut, kendine 
gel. Biraz cesaret. Her şey yoluna 
girer. 

Vastenhut mırıldandı: 
- Bari bu sefer son mu? Artık 

benden başka bir hizmet istenmi
yec.ek mi? 

- Be.ı-Um hesabıma evet. Fakat 
biliyorsunuz ld hiz teşkilfttta epey 
kalabalığız. Meselemize gelelim; 
adamlarımız yarın Parise geliyor
lar. o~u. gü..ı saat on döıtte rualu· 
mat isterim. 

- Mühlet çok az. Yılbaşı için 
ben Paristen gidiyorum. 

- Gitmezsiniz olur biter. Göz 
hapsinde olduğunuzu unutmayı

nız. Obür gün saat on dörtte bu· 
rada buluşuyoruz. 
Şapkasını aldı, giydi ve giderken 

kapıdan dönerek: 
- Yılbaşmızı şimdiden tebrik 

ederim, dedi. 

-V
TESADüF 

- 30 ilkkdnun 1915 -
Hayın söylüyordu: 
- Son tetkiklerden anlaşılıyor 

ki .... 
Vüzbaşı Gayyar, daktilo maki· 

nesinde yamıağı bırakarak itiraz 
etti: 

- Haym, bunları yazmaktan 
vazgeçelim. Umumi erkanıharbiye 
de bizi dedHcooulan nakletmekle 
itham edecekler. 

- Canları isterse! Onlar bir ~ 
nedenberi, fakat ben on be.ş sene
denberi harp içinde bulunuyorum. 
Haksız oldukalnnı isbat etsinler. 

- Siz bilirsiniz, devam edelim 
öyleyse ... 

iki zabitin bulunduğu ikinci 
katın penceresinden Şavil ormanı 
görünüyordu. Köşkün bahçesi bu 
ormandan bir kı!'ıırndr. Köşk, as" 

keri istihbarat teşkilatı şefine aitti. 
Karısı ölmüş olduğu ve çocukları 
da bulunmadı~ı için Versaydaki 
bu köşkünü :.-.akin bir yerde çalış· 
rnak ye biraz da dinlenmek istiyen 
te;ıkilat zabitlerirıi misafir etmeğe 
t::ıi1sis etmişti. 

Bu köşk konforu itibarile mü· 
kemmel bir oteli, içeride hiç kadın 
o!maması ve hizmetka.rlann asker
ce tavrrlan itibarile bir garnizon 
mahfilini hatırlatıyordu. Hizmet· 
karlann hepsi kolonelin eski emir
ber neferleriydi. 
Köşkte telefon yoktu. Hariçten 

ziyaret edilmezdi. Ancak rapor ha 
zırlanıp bitirildiği zaman dışarı çı 
kılır ve günde iki defa yemek es· 
nasında görülmekte otan işin iler
leyişine dair kolonele izahat ver
mek laıımgelirdi. 

Gayyar ile Haym raporu yaz· 
mağı bitirmişlerdi. Hayın söylen· 
di: 

( Devt"mı var) 

• - - ~'il ·1111-... - .... :INY:llN·~ .. ~,..,.-.. ... ~ 
Tufan insanları 

RomanDDIZI koyamadık özür 
dileriz. 

~~ 

5!§$! - -

.~~~ .. Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
~~~ ~ ırıklık ve bütün amlannızı derhal 
~ er· lcabınrla giinde 3 kase alınabilir 
~~~J' Yeı-rle pullu kutuları ıSTaTla isteyiniz. 

Ankara, z - Eüyük Millet Haııci siya.seomız 
Meclisi. a.ltmcı intihap de\<~ Mulıtereı millet vekil1eri; 
birinci içtima yılı mesaisine dün Son bir sene zarfındaki dünya 
Oumhurıeisi İsmet lnönünUn açış l."-d' l · .. ünd T .. k' · ha 

t,_ u J.,..,1 bulunuyor. ua ıse en on e ur ıyerun · 
llU •u e, .._ :ı.DllŞ "d . t' bük' ,.,_ t t ( d 

Sııat 14,50 de f~tlmam başla • ı n sıy~se ı,. ·wue .. ar~ ı~ an 
mak Uzero bulundu~unu bildiren muhtelı( vesılelerle yüksek ıttil~ı 
ziller çalma.ğa başladığı zaırum. nıza arzedilip t®-vibinize iktiran 
bütün mebuslar yerl"rfnt ~ 1 eden inkişaflar göstermiştir. Av .. 
bulunuyorla.rdı. buhr ulh.. k · 

Bu esn:Mla., Cumlıorrelsi 1nönii, mpa aru, . s u orwna,.~ a 
MU1et l'ıfeclislnJ şeref1endlraıişlcr matuf gayretlenn zaman zamaI1 
ve meclis önünde başta müzika. ümit verici safhalarından SOllfa 
olduğu halde bir kıt'a asker t.ara.· büsbütün alevlenmiş ve nih4yet 
fmdan se13mla.nmış, Millet Mecli- . 1 b' 
1 R . 1 Adülh Hk R "· Ba""e- harp facıasmın pat aması t.r ~ -

s eıs a. en......, .,. . ak' lm s· . ·it • h' 
ltil Dr. Refik Saydam, Vekiller nv ı o uştul'. ızın saır.ullll ıs-
heyetl ve Riyaset divanı azaları siyatınıza da tercüman olduğuma 
tar&fmdan karfdanmııttır. emin olarak bu halden derin elem 

Milli Şef doğruca kendDerlne ve hüzün duyduğumtAW saklıya · 
mab8us daireye çdmt11Ja.r ve saat c··-'- . h··.1.,.,_ . b'. 
t.am 15 de )Dilet Meclisi reis -ve - mam. wıuıurıyet IJAwuetı, u -
wnertnden Refet Ca.nıtez riyaset tün bu devrelerde, sulha hizmet 
kUrsüsüne gelerek yoklama yapı- etmek ve kendi masuniyetini te -
ıaca.b"'Dll bildirmiştir. Bu yoklama min eylemek ga}'Tetini esaslı va • 
sonunda Refet Caıntez, ekseriyet zife telakki etti. 12 mayısta lngil· 
bulunduğunu ve Cumhurreisinln 
açış nutkunu lrad edeceğini bildl • tere ve 23 haziranda Fransa hüktl 
rerek kürsüden aynlmıı ve b.lra.z metlerile karartaşurmış olduğumuı 
solll'S da ımu Şef bütün meclisin müşterek beyannameler, bu gay -
co§kon ve sttrekll alkıştan ara - retin mahsulüdür. 19 teşrinievvel
smda içtima salonuna girerek ri-
yaset kt\1"8llstinil l§gal eyıemı,ıer- de imza edilen ve bu hafta içinde 
di yüksek tasdikitJize arzedilec.ek o • r. 

Dakikalarca sUren bu alkıl ve lan muahede de; hiç bir devletin 
tE"za.lıürat içinde MJIJI Şefin lrad aleyhinde olmıyarak, hiç olmazsa 
ettikleri nutuk, baştan sonuna ka- tesirimizin yefo:.tiği sahada bey • 
da.r tnk ~k bravo " ne ve bil-
.hassa nutkun dı§ politik& ve Tiirk nelmilel sulh ve emniyete hizmet 
orduSllDun büyilk kuvvetine bti • etmek suretiyle kendi emniyctimi
tün Türk milletinin inanını ifade zi masun tut ak gayesine matul· 
eden lasmıl&n bravo,~ nJdala- tur. sulh\1 korumak ülküsü, her 
n, §lddctu ve l'ürekll alkı§JarJA memlekete, kendi busust bünyesi, 
kar§ılam:n~tır. 

Milli Şefin nutku 

MsJcumhU1'11D nutku pıdur: 

"Büyük MIDet Mecllslnln muh • 
terem azuı; 

Aıtwca lntllıap devreabı.bl blrha
cl içtima lıelle!IDI ~rkm mah • 
tor<."m azayı tıe\'~ ve saygı De 
sefamlarun. Eminlnı ki bu anda 
kalpleri.mb. büyük Türk mllJett • 
uhı emanet ve ,,..azilelerini, onan 
hAldkt meniaatlne uyg1m olarak 
lfa etmek e.ştiylo dolup tqmak • 
tadır. 

Geçirdiğimiz sene. v&t.a.nda hu • 
zur ve emniyeti~ fikirlerde ve 
cemiyette haldkt bir asayişin hll • 
küm sünnesiyle geçmiş; cumho.ıi
~etin vata.nda..,ta ve vatanda en 
büyük nim.eti olan haysiyet ve 
emniyet. tamamen lıi.ldm obnq -
tur. Dahili idaremfade hiç bir fe~ 
ret ve nifak aza.bly le muı.ta.rlp 
bulnomuyorm.. Bir milletin en bü
yük ve JmvveW mesnedi olan da
hili beraberlik, büyük meclisin 
ulvi "·e mnht.eşem hUvtyettnden 
örnek alarak, Ttirk vabnmı insanJ 
yot i.Jcmhıde heybetli btr mev • 
eudiyet ola.rak tceeıssilm ve tema.
yüz ettirmiştir. MilleUınfzin ke • 
mal ifade eden bu ha.llyle, hepi -
rnlz iftihar edebllirl.ı~ 

Da.hm tda.renin gorok mnumi 
ve mahalli idare Josmılamıda ve 
gerek belediye ve köylü hayatı • 
matla kolaylığı ve teki.millü te • 
min edecek yeni tedbirleri. hü • 
kt:mcıt, mUtema<liy«'n t.etldldnJze 
anetm<.'k karamıdaihr. 

coğrafi vaziyeti ve imkinlarma 
göre ayn ayn tedbirler ilham e -
debilir. Türkiye için, hareket ha~
tını evvelden sarahat ve samimi -
yetle belli etmek, sulh yolundaı<l 

vaıif e tedbirlerinin en müessir o -
lamdır denilebilir. Biz, bu muahe
de ile, harp fecayii içinde iztırap 
çeken A vrupada bir emniyet mın
takası te$i.:;i suretiyle, bu facianın 
müstakhel ittisa ve inkişailanna 

rn!ni olmak ~ayesini güdüyoruz. 
Muahrdenin harekete ge-çmesi, bu 
meşru r:ayelerl çiğnem""!: ic,tiycn • 
lerin bulunmasiyle kaimdır. O ih
timal haricinde, bizim müttefik -
!erle oıan bail;lıhğunız ve hep be
raber il$\n etmi5 olduğumuz yük
sek ideal ~tra!mdaki beraberli~; • 
miz, diğer devletlerle normal ve 
dostane müna··eb~tlerimiıi ihla.t 
edebilecek mahiyette değildir. Dı>· 
ruhte eylemiş olduğumuz vaıife 

ve mesuliret!eri hakkiyle müdrik 
olarak, inc:anlığr inleten harp fa -
ciasınm bir an evvel nihayete er
mesini ve yarınki ne~illerin "On 
senelerin ıztırapla,.ına dü§meme • 
sini. bütün kall)imiı\e t('rr: 0 ,.,i 
eauekteyiz. Bugün oldu~u gil>i 
yarın da memleketimizi haip 
mıntokası ha!"icinde bırakmayr 

emniyet ve taa:-11ütlerimizi ih -
lal etmemek -f-ivle. millet!mize 
karşı vazife ica"n olarak cidden 
arzu ediyoruz. 

Moskova müıakerelerı 

ki dostlth kuvve.ili esa~ara müs • 
tenittir. Bu oevrin muvakkat i -
caplar,1ndan doğ;:ın şartlar ve im
ıran~ .ıf;:.hklar, bu dostluğu ih1a.I et· 
ır,emelidir. Biz, mazide olduğu 
,libi !tide de Tilrk-Sovyet mtln.a. 

.sebetterinin dostane seyrini sa • 
mi.rot olarak takip edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar; 

Son hMiseler münasebetiyle 
Türkiye hakkmda yapılan neşri -
yat, bilhassa bitaraf memleketler
de1.iler, milletimizin iki yüksek 
vasfını kemali ile tecessüm ettir. 
miştir: Türkler dostluklarına ve -
fakar, taahhütlerine sadıktırlar. 

Bu vasıflar, Cun1huri•·et hüklime
tinin siyasetine umumi bir emni · 
yet gösteril-:esini temin etmiştir. 

Bize karşı vefakar olan dostları -
mız. bugüne ka1ar olduğu gibi 
bundan sonra da, bizden ancak 
dürüstlük, hayırhahlık ve bunla -
ra uygun hareketler bekliyebilir -
ler. 

Ordumuzun kudreti 

Milletin r.:ıuhterem vekilleri; 
İçinde bulunduğumuz beynel -

milel vaziyetin, Cumhuriyet ordu
sunun ehemmiyet ve ihtiyacım 

gozleriniz önünde birinci derecede 
canlandırdığına §üphem yoktur. 
Bütün Türk milletinin dikkatli 
nazarı da, bu devrede, bilhassa 
kendi müdafaa vasıtalarına tevec 
cW1 etmiş bulunuyor. C::...ıh-.ırı · 
yet hüktlmcti, müdafaa ted:.,iı.c -
rini tekemmtil l'!tti rmek için hiç 
bir himmeti esirgememek azmin -
dedir. Mali ve fenni noktai na 
zardan çok külfetU, masraflı bir 

hal almış olan müdafaa vasıtala -
nntla ihmal etmemek gayreti, hü
kiımet ve milletçe aziz bir kaygu 
olursa, erlere meydan göründüğü 

zamanda vatandaşların yap1lan 
fedakarhklann hiçbirisine acımı -
yacak mesut neticeler elde ede -
cekleri muhakkaktır. Büyük Mec
lis, büyük Türk milleti emin ola· 
bilir ki, Cumhuriyet orduları emir 
aldıkları zaman vazifelerini hal\:
kıyle ifa edecek kıymettedirler. 

Yaptığımız ve yapacağımız feda
karltklara Cumhuriyet orduları 

layik olduklanm ic:pat etmeğe her 
an hazrrdrrlar. 

Ticaret tşJerimiz 
l\lllll ~ef i'lfüıınk:ıle ve sıhhat ve

k:ilell işlerinden h:ıh~cttiklen sonra 
sözleri ne clevn mla ciemi-;lorflir ki: 

ZiraatVekaletimizin meseleleri, 
milli bünyemizin en ehemmiyetli 
me\'Zula~ gibi takip olunmakta -
drr. Her çe_·· mahsule feyiz ve 
ren memleketimizin toprak mese -
lesi, alet ve bilgi meseleleri gibi 
aı;a ihtiyaçları tr ·., olundukça 

Bu sene. Hatay. ana vabına, o
nun a:vrılmaz bir cüzü olarak Hti. 
hak cbnı~ttr. Uzun seneler, bb:den 
ayn Yl'-5Nna.k elemini çekmi;; o -
lan aziz Hataym, shln kudretli istihsal kudretimizin ve köylü rıı:ı 
ve tcmlı: cUerinfzde az z:ınınn ı . Arkadaşlar, işetimizin yükseleceğine daima 
çlnde va.tanın en §irin, en mamur MalOmunu.z olduğu veçhile kar,i bulunduk. Geniş mikya,.;ta 
bJr köşesi haline geleceğine kat.. Hariciye Vekilimiz, Sovyet hükıi- mali vasıtalar tahsis edememek • 
iyyc~n emi~.t _ ... r ·esinin 1 1 i metinin misafiri olarak Mo~koYa- ten kor!<tuğumuz bu senelerde rla 

mnlıunyc 1MAll Şcın'6 d .. 1.-ft k da .. h' · · · · ı ı·t · • · r 
t:ın:nı mt>n:ınuniyetıe yad edebi- a uç ııa a a r lerr.:ı. ve mu • 111 zı raı ı:ıtı 14'a a ::nrım ın >ı ~a41•u 
liriz. Adalet te,·~zll !.1bl en şerefli ! zakerelerde bulundu. Bı.: m:lza!;c- alıkoyacak himmet ve tedbirleri e
b~r cemiyet vazifesini ifa cdc:n 1 relerden, eski clostumuı So,·yet ! sırgemcmenizı d ı!erım. Orman ış 
ha~mlerlmizln me:.leltforlnl da.ha ittihadiyle aramızda b;.t~.;~n:.ü m~· Ielm~:;indcki devlet teşkilfütmızm 
ııt"+:n Ye cazib bir balo koya.!ak .. ı...~ 1 rd . . ·ı · .. ı.. · 1 · · k ' b' 
t.crJt;Irlerl karıunlarımam t;.._bl • S'.tt munaseU\;t e en ouı1a ı c•rı bır ~-.H.b•ıCt netıcc.erını } a ·ın , •r ı3 -

k.'ltmda da.ha ziya.de tı;ahet ve \"a.ziyet ifade edecek bır anlcıc:ma ma;:ıd:ı almağn ba1lıyaca~rı:mzı ü 
sürat temin eclecek ~arel<>rf, ct'zn. mcydnna geleceğini ümit ctnıi'"· I mit edıyorurn. 
ftj!erlnin ve müess~cterinin ı5'ia!'ı tik .• ·eticeye varmak için i~:"icbrt 
ve rerbiyc mali5a.tl:nmda dal!a mü 1 mızda buluna:l bütün gayreti sar- Mulıt~rem arkada1l.ar: 
eı;ı-lr vnsmı.ı:u-a mailldyctinl, hü • ı· fetmiş ve bir an muvaffakiyetin Ticaret · rimiz, husuc:i bir ih 1 
k•·m~tin ruksek huzunın~'ZS. a.r - . ·~. . ı ~ ı s· k 

1 k' • 1 lıı d • .. 1 d elde edıldıgı anlayı-,ma varını~ · tım'.lmının ııy•..;.tır. ır a~ "'ene-zo onma ç , :uma. uzer "1 e . . . ., d b 
1 1 

• 
ço.lı~trı'.:;'1 me,-zıılM' ol1lra1ı. :ılkı·ede.. tık. Buna rağmen . bııım meni~ · d::nb~rı cı .1arı a czı.: muş o acı tı 
bllirim. Herba ldc ~u.ra.srnı iftih:ı.r- atimi.ıe olduğu l:dar karşı t:ıra- ca;·ct :n~na~e'X'tle:i. bizi de muh· 
ıa. ilin edebm~tz ki va.tanda. ada· fın menfaatine de muvafık oldu • telif jc;tikametler takib!ne '~vket 
let terr.il, eJllycfö ve eIDniyetH ğunu zannettiğ;n:;z neticenin is- m:şti. Harbin zuhuru i~e beynel· 
ellerdedir, ve ade.let tevzii usul. . .. .. .. 1 ·ı 1 t' · · ı , t ' ' 
lflrlmlz medenlvetin en ileri telıik· tıhc:a.ı, bu iefa nwmbm o <:nıa- m1 e 1 Caretı yenı zor U!{ arı~ .\37' 1 

ıaa endişesıle mahsullerinin ibra 
crnı tahdide, diğer taraftan kre
dı meselelerinde mübadeleye mü 
sait olmıyan türlü tedbirler alma
ğa mecbur olmuştur. Beynelmilel 
tabii münasebetlere sıkı stktya 
bağlı olan ticaret işlerimizin bil.. 
tün umumi zorluklardan mUte.. 
essir olması, içtinabı ka.bll oL. 
mıya.n bir zarurettir. 

Arkadaşlar; 

Bütün bu gQç şartlarla Deraoer. 
biz, ticaret işlerinde en u sıkıntı 
gören milletlerden olacağu. tıköa
ce şura~·-r emniyetle söyleriz ld, 
memleketimiz ve ordumuz, en lfl 
zumlu iaşe maddelerinde bll ve 
ati için hiç bir tehdide maruz 

değildir. HattA ihraç maddelerinin 
tahdidinde biz, en geniş davrana
bilecek memleketlerden biriyi%. 
Harp zamanında dahi mahsulle 
rimiz, çoğu itibariyle. cihan piya 
sasmm anyaca~ m:tddelerden o
lacaktır. 

Her §eyden evvel ticaret işle 
rimizde salim bir mübadele isti • 
kametini süratle tesis etmeliyi%. 
Kuvvetle k?nfü ki, ticaret haya 
tını iyi bilen ellerle takip oluna • 
cak isabetli tedbirler, bizim tica 
ret vaziyetimizi yalnız durgut'lu· 
ğa uğratmaktan korumakla k:>l 
mıyacak. mem:e~cete atı için dt• ge 
nişlik temin ro~ :ek sryri b·Jla~ı.k
tır. 

tktı.s.a.t vekal.etlınL~ Bi\,·ük mll
U dr.valarımızdan biri otan sa.na
yilc~me hareketine bu yıl da.hıı 
hrzla ve intizamla devanı ctntl§· 
tir. tçinde buTu!lduğumttz hadis~. 
ler ve ufukta muhtemel görünen 
vaziyetler. memleket endilırtrisi -
nin hayati ehemmiyetin1 kemali
le teces5'lm ettirdi. Plana göre 
tc§ebbüs edilen mUesseseler lk -
mal olunmakta ve hakikl olarak 
sağlam işlemelerini temin edecek 

tedbirler dikkatle almmakta.dır Be~ 
senelik planın Pksiklerini bir an 
evvel tamamlama~. hükfunet, 
ciddi olarak gayret sarfediyor. 
Karabilk demir ve çelik fabrika. 
la.rırun sene içinde işlemeğe b8f· 
lanu:ısı, memlekete her bakım -
dan bUyUk kuV'\-·ct vermiştir, Bo
ru fabrikaf'iyle haddehane ve çe
likhane kısnnlarmm yakında fa • 
aliyete geçeceğini ümit ediyo· 
ruz. Gene bu sene yirmi altı bin 
iğli yeni Malatya bez ve iplik fab· 
rikrusı işletmeye açtldı. Blıincl be~ 
senelik plB.nm esaslı aksammdan 
olan kimya ve kendJr rabrlkalan 
kurulması taklp olunduğu gib1 i
kinci kağrt, sellliloz, Sivas c;imen
to fabrikalarını dahi tahakkuk et 
tirmeğe çalı~ıyoruz. Şeker fabıi. 
kalarnnızm istihsalıitı. bu sene. 
feyizli bir surette verimli olmq· 
tur. Hükumet elde bulunan ~te-
ri tamamen tahakknk ve temirı 
ettirdikten sonra vakit kaybet -
meksizin veni endUstri hareketle
rine tef\ebblis etmek yolundadrr. 

Toprakaltt servetlerimizln l§le. 
tilmesi icin ciddi ~avretler sarfe· 
diyoruz. Bu "ene Ergani bakır l
zabehancsi bakır i!ılihsallne 'bfı.!
la"Mı[':ttr. F!>kıtt kii..,..flr istihsali 
mev:mı1T1a vllkııek dikkatinizi b 
daha celbetmek isterim. Bu mem 
Jeketin medenjyet ''e umran yo -
lunda ilerleme~i il'in kömUrUn 
Mernle':"t içinde en o-enlş mikyas 
ta istiMP.ld. her suretle te!'vilc: o. 
ltmmak lfızrmdrr. M(?mle1'etin her 
veriıı~e bol v~ ıı~ .. :ı: daralt teda· 
r .. p . o]ı ·:ı:- 1,i ! ccek kömiir, baş'ıc~ 

terakki vaı:ııta~ıdn. Bu maksadı
mani "hC'ı.I< lıer ttırlll p~ııah1tlt 
ıını;ıır]arı r\k'<:ıtle b 0 rtaraf edil . 
mc>k lAztmdtr. tktııoııt vekqlefü:iı 
d'"t·',. •,.,. tnrtı..1 .. ıerı;o df'-.:am eder · 
kPn, '"'\t.!'"~"l<:)">r~ crrnl"' mi}:yasta 
i<ı !'"lıaııt bır:>lrnın1{ l'arek<>ti, ta 
dir vı> tP•wild~i7P ta.-•ktır. Ul-
7'.umı:ı•ız tak<ı''Ylitler kaldırrlmah 
hatta nC1rnı::ıl r.:ıh"1"1a1ariyle mem 
lt>lrı>tin lktıc:ndi inklşaflarmıı. hfa 
met eden t~~bbQstefe tnhJl•: 
~l'.P.t~~MIP. 

""' ....... 
!il: ~~~ Wt1tiijftjfi 1 kilerine Ul~'UD cı-a~lara müste _ mıştrr. fhtr.Ti!a !:ıeralı:!-. bilirsiniz I ~ıla~tımw:tır. Bu şn::'t~:u iç~.nt.le 1 

ki. iki komsıı memleket araşmda her m~:11leket, bir taraftan muda· nltth. 

t•dmat vf'k:\l •üi ikt•s:ıct hayatı 
her .,~ııa!!mda, miltchassıs işçiler 

"Lutfcn sayfayı çe~, 
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·en yüksek milhendlslere kadar, 
;enli bir ehliyet kndrosu vilcuda 
Jetirmeği gaye bilecektir, 
İçinde bulunduğumuz: fevkala -

de şartların, iktısadt hayatımızın 
nizamını muhafaza etmek için, 
1ynca kanuni tedbirlere ihtiyaç 
;östermcsi ihtima.11 vardır. BU -
yllk Millet Meclisinin. mr~lelt~ -
t.in iktısadi bünyesini sağlam bir 
Jurctte muhafaza ve dc>vam ettir. 
mck için, isabetli ted'blrlerl d ı- I 
ma ittihaz edeceğine mlll<'til"l;z 
emindir. 

Gümrük ve inhisarlar vek'11 .. -
timizin i§leri, tekami.il seyrini ta
kip ediyor. Dünya hadiselerine 
uygun olarak alınacak ticacet 
tedbirleriyle gümrük tedbirleri -
mizin ahenkli olarak tanzim o • 
lunması, hükumetin göz önünde 
tuttuğu meselelerdendir. Bu 
cümleden olarak, gümrük tarife 
cetvellerinde kanuni tadilat ya. 
pılma!ı tetkiktedir. Herhalde, 
devlet varida.tmm temini gibi 
ticareti güslilğe uğratmamak, 
kaçakçılığa mad olmak tedbirle
ri de kıymetli <'saslardır. Keza
lik, zaruri hudutt:- himaye lazrm 
olduğu kadar lüzur.ı.suz pahalrlrk 
ve sıkıntıya mahal vermemek, 
bahusus gümrük himıa.yesine sı
ğınarak mikdarda ve v~ıfta te -
kemmfil kaygusundan kt:rtulmak 
gilmrilk siyuetimizin mö "lİ c!a. 
cağı mahzurlar olmak lazı -ndır. 

İnhisarlar, iktisadi haya "'l'ltz
da yardımcı vazifeFtini de di~ .at
le ifaya devam etmekter':rıer. 
Sert içkileri rağbetten düşürmek 
jcbı.. •~el~ ~a}ll'etlere teşek. 
ıı.r· borcı.ımu~ Milletinizin em krvmetli menjatlerine uy~un 
Qia.iı I>~ müca~el~, meır.:ıuivetin 
tfti ~<il< memleketlerde "muvaffa
klycts1zlikte tccriib~ edilen I~ 
ve kaba usullertnc Cli~cksirin, 
fennt ve tedrict ted'birlcrle ta.. 
ldp olunursa geni§ mikyasta 
muvaffak olacağımızdan tama -
miyle eminim. 

Nafıa, Maarif ve Maliye 

Muhterem arkadqlar: 
Nafia işlerimiz, vatan imamım 

iıtctliği her sahada, faaliyetlct i
lerfomektedir. Bu sene, Erztrr".:in 
dcmiryolu merkezinin açrlırr-sr, 
bütün memleketi candan sevin -
dirdi. Memleketin mali vesaiti 
geniş ölçüde müdafaa ihtiyacma 
tahsis olunduğu zarru:nl2.rdı:, na
H"' iı1erimize k5.fi vauıta temin 
nı--c'·te güdük çekecc;;:rizi bi
lirim. Bununla beraber elimizde 
bulunan demiryolu i~terinin de
vam ettirilmesini ilt:~am edece
ğinize ve :ıvrıca yol i"l ·r·r.e hız 
vermcği, memleketin tabii ihtiya
cı !:adar miidafaa ihtiy~cı adde. 
deccğinize eminim. Su İ":erimiz 
intizam ile ilerliyor. Bir iki sene 
içinde ilk müsbet neticeleri at. 
drğmıız vakrt, su siyasetimizin 
ne verimli bir tedbir olduğunu 
göz önllnde tecessüm etmiş bu -
lııcağız. Yapr :işlerinin naiıa ve -
kfiletl emrinde toplanmasının, za
man ile en feyizli neticelerini fd
rAk edeceğiz. HUlfisa her sahada 
Cumhuriyet nııfias\ m~mür vata
nm bUtUn mesnetkrinl isabetli 
blr ıurette tahakkuk ettirmek 
yolundadır 

Azfr arkadqlarrm; , 

•m:ı•-----s~BJt ER C I ~---·•-.. ;~:.~.;=::--=~ 1rH= Mustata ve M ahd 
fevl:~l5.de masr:ı.fl:ın k<> rş•,mda • umu 
va.tan iim!lrmı ve af\11 hizmetleri ı Bayram için nefia ıelı::en §c.kerlcme ve Çikolatala.rmı 
duruurmıya.calr. kuw eti göster -
rot'kt6dir. .Ui.U.et.imlzin alıi.ka ve ı Hergün taze cıkannaktadır. 
y::ırdımı il• Cumhurı)'Et maliyesi-

1 
ta&ıbul Bchçıekapı No. 90 _ 92 Tel: 21194 n••mi 

nin, l-alde ve Atide dalma kAfi 
v~l'ıt'.ll"'n bulabi!P.ceğine katiyen 
eminiz. Himmetli ellerinizde kuv· 
velli ve sıı.~:wtı bir milli biliıyenln, 
de\'lct iUbannı ve hazine intlza -
M:nı dııll'l"a muh faza edeceğin~ 
asla §liphemlz yoktur. 

Türk milleti topla Te 

dimdiktir 

Muhterem ana.dql&r; 
Türk .Mllleti, BUyük Mlllet Mee

llstmn etrafcıda böUlnmes, ıııa.r -
sılmaz bir kale gibi, dllnya Mdi
.seleri karfumdl\ toplu ve dimdik 
durmaktadır. BUyUk Mecl.lain vi
fak ve ahenk içinde yapım ve ya
rıı.tıcr ~ı~a fi• berabor millet 
~lerlnt titb ve t~m121 bir surette 
murakabe etmek hUv~yetl, tarihi -
mlzin bir abidesi ole.rak ;>avıya -
caktır. Yllk!!ek vazi!csJni ha.kklle 
ifa eden bUyUk mecltııin hiçbir 
anarşiye rnüı::~: adı? etm~yen kııv -
vetll bir hilkOmet vUcuda ıetire -
bileceğine. muanam bir mı.<;a] ha
lindesinhı. Hepimizin en bUyük 
zevk.imh ve itt.fharmuz, btlyilk 
milletlmizl. memnun edecek auret
te h.lmıet edebilmektir. Altıncı 
Büyük Millet Meclisinln en de -
ğerll V'&ta.ıı. hizmetleriyle mUmtaz 
olacağına aamlıni olarak kani ol
auğumu ifade otmekle bahtiyarım. 

~m 

Cmnhurrel.limJs, ıwtuk1.umı 
.Oytedlktm sonra Jçt:1ma alomınu 
aym ootJkun tea.h.Qrat içiııde ter
kcderek hu.su.e! da.irelerlııe çekil -
~lerdir. 

Bunu mUtealcip Refet Canttez, 
tekrar kilraiye gelerek reis hı.ti -

baba.ti ya.pılacağmı tebUl eyle -
mlf ve yapılan 8eÇimde 89~ rey 
ile ve JMVCUdım ittıteklle Abdi! -
ha.lUc Rend.a ~ ayı11mlft:rr. 

Bn ~oe berine allmJlar ara -
sm.da ldlnf.ye gele .Abdtllhalik 
ReDda. r1yu.t mevldiııi 1Hal ve 
arkMeıhmıa teeekJdlr etzxrlltlr. 

Mecli.9 ~ ref8UkleriJıe ida.re 
lmlrlllderl ,.. dtTan klt1p11klerl 
için ya.pıJan eÇnıde ı'elıl ftlfilik
J crino Dr. Mazhar ~rmen, Refet 
Cruutez, Şeuuıettln GUnaltay, ida
re lmirlDtlerlne Halit Ba.yra.k 
(Beya.zrt.), lrfa.n Ferlt .Alpay& 
(Mardin), Dr. Saim Uzer (Yani· 
aa) . 

an kltipliklerlne de Vedlt 
U:ı.g .... ren (Klltahya). Bekir Kaleli 
(Antep), KemA.l Ünal (Isparta), 
Cevit Vural (Niğde), Dr. Sadi 
Konuk (Bu111&), Ziya Gevher EtL. 
li (Çana.k.ka.l.e) &ynlm~lardır. 

Yeni Ticaret Vekili 

İnt:l.haba.tm Mylece tarnarn)an -

masmı takiben bir mUddettenberl 
hMta olup iyile§mesi için mutlak 
15tlralıat. ihtiya.ç gasterilmcsin -
den dolayı vekillikten istifa oden 
ticaret veklU Cezmi Erçinin yP.rlne 
Aydın mebusu Nazmi Topçuoğlu • 

r,. ..... MüVEZZI A~ANIYO:l 

1 
hıanbulun her scıııti.ıcle gazete satacak mihczzil~re lhti~ :ıç var, 

nakdi teminat n hnsnn ahlAk TC!'ii kası şarttır. hti>cnlcriıı htan
hul Ankara caıldt.,f 99-1 :\•lnJ ; t hnn Frrdl Selek ilAn Te Tevzi Bn
ro~ıın11 tır ~ın m!irn<-nat. . 

ı WWWLQ Mil C M ·----· 

Katran Hakkı Ekrem ı 
Katran PaStilleri de vardır • 

Muhammen bedeli (496100) lira olan 87 kalem bakır lokomotif ocak
lıırı ve tefcrrü:ıtı 11-12-939 pazartesi günü ~aat 15 te kapalı zarf u~ulü ile 
Ankarada idare !Jin:uında satın alınacaktır. 

Aktedilecek mukaveleye mevzu teşkil eden malzemenin lmall lçln f· 
cap ell ği takıllrde lrlare müteahhide kendi hurdalıklarında mevcut takr! 
ben 120 tonu temiz tnla, ve 150 tonu parça halinde lokomotif ocakları ve 
saire ıibi demirden art hurda hakır verecektir. 

Bu işe girmek istlyenlerin (23594) liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettlitl vr,ikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar komis
yon rei~li~fne Hrrneleri IAzımdır. 

Şartnameler C'.!480) kuruşa Ankara n Haydarpaşa veznelerinde sa
tılmaktadır. (8779) 

• • • 
Muhammen bedell •900 llra oün 14000 Kg. muhtelif ebatta otoblh 

ve 'kamyon makasları tamiratına aJt swta çeliği 20-11-039 pazartesi ııtı
nil saat 15 (onbeşte) Haydarpaşada gar bln111 dahlllndeki komisyon ta 
rafından kapalı ıar! U!'ltılile satın ı lınacaktır. 

Bu işe girmek lsliyenlerin 367 lira 50 kunı,luk munkkat teminat, 
kanunun tayin ettiAi ve!'likalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün 
saat (U) on d5rde kadar komisyon relslijJine vermeleri IAzımdır. 

Bu işe ait ,artnnmeler komisyondan paruız olarak dağıtılmakta

dır. (8558) 

J 

ıs. Komutanlığı Satmalma Komisyonu ilAnları 

lbale sünü talibi çıkmıyan fen tatbikat okulunda t•ralt Ti keşlf cet
'fell muclbince tadlleıı tamlrat yaptınlacajından pazarlıkla ihalui 9 ikin· 
eltefrln 939 perşembe ,Onlt saat 11 de yapılacaktır. Muhammen ke,lf be
deli 6687 lira 24 kuru,tur. nıc teminatı 501 Ura 54 kuruştur. Sırmameal 
hergiln komisyonda ıarft..lebfllr. hteklflerin ihale günftnden en 11 aeldı 
l(i]n evvel nalla ihtisas komisyonundan alacakları ve!lkalarile beraber 
belli ıiln Te saatte F'ındıkhda komutanlık aatınalma komisyonuna 
ııelmelerl. (8762) 

lstanbul P. T· T. MaJllrlağlJnden: 
İdare bendiye lbU'f9.oı loln 1000 kilo .le.imin alımı acık elaRtme)'e 

konulmUJlur. 
EkslltIM S-11-9St çarfAmba .-at 15,SO da lt Postahane binası bl· 

rlncf katta P. T. T. Mildftrlfttt\ odasında' toplanaetk alım ıatım komisyo
nunda ynpılaeaktır. 

Beher kilosunun muhammen bedeli 82,5 kunlf, hepsinin 825 Jlra. 
muvakkat teminat 61 lira 88 kuruştur. 

latelı:HJerln mQb!lrlQ nllmuoe n eksiltme prtnamesinf 9Grmek n 
munkkat teminatlarını )'abmıak Qzere çalıtma ıGnlerlnde meıkOr mfl., 
dQrlO.k idarl kalem lnuım kısmına eksiltme ıQo ve 1aatlnde de 989 se .. 
nesi için muteber Ucaret odası vesfkuı munkkat temlnat makbuıile bir
likte komisyona mQracaatlan. (8646) 

HALK OPERETi 1 
Bu akşam 8 da 

KADINLAH '" 
~Er.r.xntGt 1] 

Yazan: 
M. Yesari 

RAŞlT R1ZA 

V 
E..SAD1TEK 
TİYATROSU 

BU GECE 
Ectlrnede Aıi:I İş· 

hilenin Yeni 
Sinemasında: İlk temsil 
SAÇLARINDAN UTAN 

ile Sabah, Oğle ve Akş8 
Her yemekten sonra günde 3 defa munta 

diılerinizi fırçalayınız. 

istanbul Belediyesi ilanları 
llk 

Teminat 
250 13 

s. 00 

M. 00 

o. 57 

Muhammen 
bedeli 
3335. 00 Eminönünde peynirci ve helvacı 

8 
ı 

rıuda 427 inci adada 1,2,4,5,6r ' . ) 
parsel numaralı gayrlmenkullerın 
Te enkaz ntışı. 

Senelik kira 
•O. 00 Eyüpte tabakhane caddeJinde SJ 

11 

240. 00 

7. 50 

yol artığının kiraya verilmesi •. . JI 
Sebze halinde 71 numaralı ar<l1> 
hane (J) sene müddetle. 1 
Merditenköyünde MerclivcnköY ~o 
de 9 dönümlük derlhane arazisltıl 
Terilmesi. i, 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat ııııktarları yukarda y~z~I ~,ı 
ayrı açık arllırma.ya koııulruu~tur. lhııle 3 .. 11-939 cuma gunu 

61 daiml encilmende yapılacaktır. Şartııaıııeler zabıt ve munınel 
ıoın kıılemlnde görülebilir. Taliplerin ilk teminat mal.buz veY• 
larile ihale günü muayyen ııaatte daiml encümende bulunmaJııl'I' 

Askeri F abrıka;ar umum 
8 Ton ıa.rı ıabunlu kösele 

8,5 Ton Slya:1 Yağlı Kösele Alınacak 111 
Tahmin edilen bedeli (36.040) lira olan 8 ton ~arı !labUll ~ 

ve 8,5 ton siyah yaAlı kösele Asker! Fabrikalar Umum Müuürl 1, 
kez satınnlma komisyonunca 9-11-939 perşembe günü saat.~' d' 
lıkla ihale ed!Ieeektir. Sarlname (1) lira (81) kuruş mukabılıtı • (f 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (2703) ıır 
numaralı lı:anunun 2 ve S maddelerindeki ve.~:ıikle koınlsyoncıl d-' 
!arma ve bu i,ıe altıkndıı.r H\cc11rılan olduklarına dair ticaret 0 

kasile me:ı:k~r ıiln ve netle komhyona müracaatları. (8999), . . ~ 
Ton Ebdı 

2 l mm. 
1 1,5 mm 
9 2 mm. 

15 2,5 mm. 
9,5 3 mm. 
1,5 4 mm. 
2 e mm. 
ı 10 mm. · 111 

Tahmin edilen bedeH 8200 lira olan miktarı yukarda Y''.v ~ 
kalun .. ıyalı ııto 9.11-939 paıartesl ıllnl\ aaat 14 te Salıpaurı~ 
Fabrikalar yollamasındakl ntınalma komhyonunca pazarlık ~r 
dllecektlr. latıklllerln H'k teminatı olan 615 lirayı herhanıJf :
dOrlQfQne yatırarak makbuıu ve 2490 sayılı kanunun 2,S o.ııc stl 
rlndekt Tesaikle o l(Qn n 11atte komisyonda hulunmalan. (90 

100 kilo ylln çorap lı>llll 
3500 kilo yün fanill lpUJ1 

Muhaıntlleıı ıf 
2•0 1 

9210 
~ 

951S 

1 - Cins, miktar ve tahmin bedeli yukarda yazılı iki k•1~~' 
9 ikincileşrin 939 tarihine rastlıyan perşembe günü 5aat 14,3 1' 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. beıf" 

2 - llk teminatı (713) lira (63) kuru1 olup şartnamesi 
misyondan parasız olarak alınabilir. ~ 

3 - hteklllerin 2490 sayılı kanunun tarltatı dahllinde t;ır /. 
cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli g!ln ve saatten 

1 
nline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlıJıll 
mu'kabilinde Termeleri. (8750, 

Maarif işlerimizi, yeni mecll -
sin tarihimizde mümtaz bir fari
kası olarak, himmetli ellerinize 
alınanın beklerim. l!o.ll ve umu
mt şartlanmız sıkmtıya maruz 
ohıala.r bile, maarif işlerimizin 
ana istika.metlerde ilerlemekte geç 
kalmıyacağmı ve herhalde esa.Slı 
tedbirlerin zamanında alm:ıcağuıı 
Um.it ederim. )Iükümet, ilk ta.h -
silin amelt ve ana tedbirlerine el 
koymuştur. Bunları sUr:ı.tle tetld
kinize alarak karara. bıı.ğhyacnğı
nız& kanlirn '?.fomlekct. teknik 
tahsilin her vubesinl ciddi olarak 
benimsemiştir. Halita bu yolda 
kolaylık tedblrlerlnl.1J gcnlşl~tme
nizi dilerim. Memlekc in mUhcn
dls ve yUksck mfihend s ordusunu 
yaratacak mUesses<'lcrl kurmak 
için accle etmemiz Jflznndır. 

nun tayin edJldlğinl bildiren Rlya
seticumhur tezkeresi okunmuş ve 
önUmüıdeki ptU:&rtesi günü top -
}anmak nze~ içtfma.a nfha.yet "f'&. 

r.l.lmiş tir. 

Tllrklye Cumhuriyet Merkez Bankası 28 / 10/ 1939 
PAStF. 

BiltUn maarif tedbirleri, insan 
yeUşUrmek gibi en çok zamana 
ibtiyaı: gösteren tedbirlerdir. O • 
nun için vaktiyle bn'ilnmak, ma -
arü işlerimizde '1Uk"ım~tin bilhM
sa dikkat edc>cr~ bir uncıur ol
malrdrr. Nihayet. maaı if işleıimı
ı.in, görgülü un. :.ırlrrı 11zm birbı 
rlne S'llllimi olc• tk ·ıı Jm 'an sa 
ycsinde ilcrllye":ı " " knnl bu
Junuvonız. Onun lr 'l, bltn-ıll çn . 
lışmalara, ilme ve te• ye da 
yanan gayretlere hus,ısi bir kıy
met ve.:"iyoruz. 

Alemdar Sineması 
Mari Antuvanet 

Dünya haavdisleri 

SEHlR TİYATROSU 
Bu ak~am 20.30 da 
Tepebıtı Dram Kısmı 
Aırall TATİL )'apıyor 

--o-
Komedi lmmı: Hindistan Cevlıf 

• 
\lnnturlı rn:ışa:.;ıl.ıal.Ar, storlar 

perdeler ve sair her türlO 

TEFRlŞAT 

'.evazımatı, Ucyoğlunda BAKER 
Mnaazalorında her yerdt'n mil-
~ait şıırtlar ve ucuz fi ya tl arla 1 
'atılm:ıktadır. Bı:)az eşya dai- ı 

rcınıı.c.le hasclcr, yı.tak çarşal_ 

arı ve yünlil yatak örtülerinin 1 
'i ıtl:ın kıyn! kabul etme2 dere. 

C'ecte ucu:r.dur ve re-kahetıen 1 
rırın:.•,., ı l 

·~rntsz~F§ 4 1 ................ ._,. ... ~ ...... ·-:n: 
.... ·····-······ ..... .. ···---· ····-· ·••i•• 5! 1 g GöZ HEK1M1 a: i •• h 

Muhterem ark ... fl~.'ll~r:, • H Dr. Murat Rami n 
Devlet işlerlnı g .. ü Uz önUnd ;: A d •! 

eclaııdmrken Cı.mıhuriyet mn.11- rı )' ın Ü' 
veslnfn vasife ofa lı "mı tasvir ft t SIJ • t · l lrt"l d" Beyoğlu - Parmı.kkapı, marn •1 o m!f o uyorum. ı ı:ır c ıyoruz • i• 
ki mfllcthnlz, Cumhuriyet hazi - ~·: sokağı No. ! ':'el. 41553 :! 

in. k d t• li 1 ı .................................... ._ ....•. net l'l u re 1 ve muvazene o - .. --·······-.... - ....... __ 
ma:n ·için, şuur ile hiçbir fedı:ı.-

AKTt F 
Ka.!a: 

Altm: Safi Klogra.m ı5 roo s1 s 
Banknot ı • . , • , 
Uta.klık • , • • , , , 

Dahı1de'kl Muhabirler: 
Altın: San Kilogram 878 111 
Tilrk Lirası . • , • • • 

Hariçteki Muhabirler: 
Altm : Safi Kilogram ıo 010 288 

Altına tahvili kabil serbest 
dövizler • • . • • 
Diğer dövfaler ve borçlu 
Kliring bakiye'erl • , , 

Hazine ta1.uı"'lleri: 
Deruhte ed!Jen evrakı .,ali. 
dfve karş11ı~ 
Kanunun 6 - 8 maddf'ferine 
tevfikan I-Ta:r.i.ne tarafından 
vaki tediyat • • • 

Scnednt cfi.za(J.,.,: 
Tk~rl scnet1cr . . , , 

°FJ!tham ve ta hvil<it ciizdcım: 
( n"nıh+E' e<lilım t>vr:ı.kı na1t-

' J divenln karmlım eshnm ve 
\ tahvilAt itih'.\11 kıymetle 
Serbest <>.!11':ım VI' tah,·i1~t: 

Avon.,1l?r: 
Razineve kıra vadı?Ji avans 
altm ve döviz üzerine • , 
T;\l-ı•:ilat UT.c'"ire , • , , 
His~darlar • , • , , 
Muhteli! • .. _ . _ 1 - · • 

-
21.802.480.68 
14.60'7.100.-
1.l'S62.870.13 

958.816.81 
:l t R.4tl7.Sl.ı 

U.080.200.14 
...... , 

1'7'.900.tS 

2.830.8-tl').46 

1M.718.563.-

........ 
17.~1)'1,llM.-

202.900.~t!'i.28 

47 .030.4 64:.97' 
7 .l'SflO.U)t.08 

7.400.000.-
f).4J'S4.!!2 

7.A!l7.421 .0fl 

v,.k?1,, 

Lira 

3'7.062.400.81 

1.9'TS.2M.'71S 

16.928.065. 73 

t U.4ı10.R!l'1,-

l02.906.31~.211 1 

5:S.100.656.05 1 
1 

ı 
US.262.876.88 
•.ıw>o.ooo.-

17.SSt.897.40 

.rn!l.!l~:S. 792.00 

8ermııye • • • ı , 
11ıtivat akç~.riı ..., 

Adt ve f evkal~de , , ı • 
Huımst • • • • • 

Tedatrll!dekı Bon1motlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 _ 8 maddelerin tev. 
!ika.n Hazine tarafmdan vak:f 
tediyat • • • 
Deruhte edilen evrakı na.le. 
diye be.ki:vesi • • • • • 
Karşrlrğl tamamen altm olarak 
illveten tedavUte vaT.edflen • 
Reeskont muka.bill Uavten ~ 
da. Vl\2'ed. • • ı 

T i:rl\ Ltr~.on Me1Jdu.att: 
Altma tahvili kabil dövizler 
Diğer dövialer ve alacaklı KIL 
ring- baldyelerl • • , ı • 

Muhtelif • • •- ı ı ı • • 

4.217.134.25 
6.000.000.-

1~.7"8.563.-

·' 
17.807.666.-

t•U.440.897.-

17.000.000.-

rn6.ooo.ooo.-

2.610.7R 

40.061.120.74 

Yekı'hı 

1 emmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto liaMl %' 4 A1tm t1.lerhıe "% 3 


