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TÜRKİYE- FRANSA-İNGİL TERE ARASINDA 
MÜTEKABİL VA 
ANKARDAiMZA 

• 
Her Hangi Bir Avrupa Devleti Türkiye ile 

• 
Harbederse lngiltere Ve Fransa Hüku-
metleri Derhal Harekete Gececeklerdir! 
~ .... ... ... ' Anlaşmanın 
Ka t'ileşmesi 
Karşısında 

Dün imzalanan Bu Muahede Hiç 
Bir DevletAleyhinde Değildir! Daladye Dr. Refik Saydam Çemberlayn • 

Bu Anlaşma Saye
sinde Harp Afetinin 
Şarka Ve Balkanlara 
Sirayetine Mani Olu
nacaktır. 

.~ f ANLAŞMANIN METN1=1 / üyük Har Yakın! 

Yazan: EbUzziyazade Velid 
İngiliz ve Fransızlarla aylardanbe

ri süren müzakerat nihayet kat'i ne .. 
"ticeye ermiş ve bu bapta hazırlanan 
metinler dün gece Anka.rada imza .. 
)anmıştır. 

Bu imzalanmadan hasıl olan ilk 
byda, şimdiye kadar meşkftk ırlbl 

görünen vaziyetlo artık kat'Jyet ve 
vuzuh kespet.miı bulunmasıdır. Ber
bangJ kat'i ve sarih bir vazl:retin ise 
tereddütlü ve mühim vulyetlere 
tercih edilmek li.zmııeleaeibıi iza
ha. hacet yoktur. 

Demokrat dervleUerle bu sureile 
anlaşmamız müvacehesinde her şey
den evvel tebartbı ettlrilmeıi ehem
miyetle lizım olan nokta, bunun U• 
zakian yakından en urak tecavüzt 
bir mahi7eti bulunmadığı, hat&i. böy
le bir şeyin hatıra bile ~elmedlğidtr. 

Türklyenin sulhe ne derecede mer
bui bir unsur olduğunu ve ı;ıarkta 

sulhü idame için şimdiye kadar ne 
kadar uiraşhğmı, bu yolda ne bil -
yük fedakıirlıklar yaptığını bütün 
dünya. bilir. İçinde yuvarlanmakta ve 
calka.nmakta olduium.uz buhran çık
tıfıudanberi Türkiye yine sulha hiz
mcı Joln elinden geleni yaptı ve Baş 
Vekil Refik Saydamın da. Meclis kür
süsünden temin eylediği veohlle, Av
rupa harbinin barJcinde ka.lmaiı 

kendine başlıca gaye ittihaz eyledi. 
İtte bu defa fnı-Utı ve Fransızlarla 

kat'i bir neticeye isal ettiğimiz anlaş
manın da Yine başlıca hedefi budur, 
yani bu anlaşma sayesinde harp Me
tinin Şarka. Balkanlara sirayetine 
mılnl olmaktu. 

Memlekellmizl böyle bir ii.fellen 
korumak loln lüzum ıördUğümtız 
tedbirlere müracaatwki hakkımızı lse 
kimsenin jnklir etmtyecelinl ümit et
mek isteriz. Bir kere insaf ile düşün
meli, ki Lehlstanın mahut (Danzl&') 
şebrl vesile edUerok 91k- olan ıu 
kanh vak'ada, bizim ke.dar aU.kası 
olmıyan devlet pek az bu1unur. O 
mesell'nin ne mebdeinJn, ne seyrinin, 
ne de müntehasının bize biobtr taal
lfıka yoktu ve bizim için bÖyle bir me
c;eleyc b:ı~ından sonuna. kadar seyir
. el kalmakta"° başka ;yapacak bir şey 
hatıra. :-elemezdl. 

• 

,_.._ .... 

(Arkası 4 üncü sayfada) 
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Romanya Ve Yunanistana Vedlen 
Garantiler Meriyette Bulunduğu 
Müddetçe Türkiye Tarafından 

Yardım T eahhüt Edilmiştir 

Ankara, 19 (A.A.) - Bugün saat 18.30 da Hariciye 
Vekaletinde Ba.şvelı:ll ve Hariciye Vıtk:i.leti Vekili Dr. Re
fik Saydam ile Fr-.ınsız büyük elçisi B. Rene J\olasslgli ve 
Büyük Britanya büyük elçisi Sir Hughes Knatchbnll 
JlugeSMn üç memleket arasında, tecavüze mukavemet 
iı;in mütekabil mahiyette bir muahede imza1amışlardır. 
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Merasime Başvekil Dr. Refik Saydam riyaset etmiş
tir. Başvekilin sağında Fransız büyük cloisi solunda İn· 
liltf're büyük elçisi yer almış bulunuyordu. Fransız bü
yiik elçisbıin yanında Fransanın şark orduları komutanı 

Orgrneral Veygand ve onun yanında İngiJtcren.in ~ark 
orıJusu komutanı Orgeneral Vevel oturmuştur. İngiltere 
büyük elçisinin yanında Mareşal Fevzi Çakmak ve onun 
y:ıoında dıı Orgeneral Asım Gündüz yer almıştır. Baş

\'rkllin yanıbaşınd& Hariciye Genel Sekreteri Nuınan 

l\tcnemencioğlu bulunuyordu. Büyük salonda ayrıca. Ha· 
rici:ve yüksek memurları İngiliz ve Fransız büyük elçi· 
llkle-ri erkanı İngiliz ve Fransız Generallerinin maiyetle
rindeki suba.ylar Türk subayları ve Türk, Fransız, İngiliz 
ı:.a2etecUerl vardı. Muahedeniıı imzasını müteakip Baş· 
vekil Dr. Refik Saydam ve Fransız. İnglliz büyük elçi-

Milli Şef :iiımet İnönü (Arkası 3 üncü sayfada) 

Köseivanof 
İsf ifa Etti!. 

istUa. eden Başvekil Kösefvanof 

AnJ<ara, 19 (İKDAM Muhalbi
rinden) - Esenkale - Erzurum 
Demiryolu üzerindeki Kandlili, 1 
Çicekler, Kaplıca ve Erzurum is
tasyonları bugün merasimle iş-

letmeye açılmJıŞtır. ı 
Bugün.den itiıbaren İstanill'U1 -

Erzurum arasmda her gün ak -
tarmasız yolcu ve her tüıılü eş
ya nakliyatı yapılacaktır. Pazar
te;l 1 çarşamba ve cumartesi güri
leri İstaıılbuldan, Salı, Cuma, Pa
zar günJ<;ri de Erzurum.dan ha -

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Türk-Sovyet münasebatı 
Saracoğlu - Gafenko Mülakatının 
Tehiri Tabii Telakki Ediliyor 

Bükreş, 19 (A.A.) - Siyasi ve dip· 
JomaUk ma.bfildc «Türklerin ulvi sü
kiıneU» cümlesi sık sık işidilmekte ve 
bu mahfiller, Türklerin, bütün gün 
konuşup dinlemesini ve sonunda sa.
dec:e «llayır» demesini bildiklerini 
söylemektedirler . 

Saracoğlu - Gafenko mül;lka.tınuı 

tehir edilmesi gayet tabii telikki o
lunmaktadır. Faka\, yakında bir mü
lakatın vuku buJması l'e buna, Ga

fcnko ile Bulgar Başvek.Hi Köseiva
nof arasında yapılacak görüşmenin 

teka.ddüm etmesi beklenmektedir. 
Balkan Antantı memleketleri sa -

Jacağı mütaleasındadırlar. Şimdiye 

kadar Bul1raristanı Balkan antantına 
iştirak ettirmek üzere yapılan teşeb
büsler akim kaJm11ı1 ve bu akamet, 
Bulgaristanın Romanyaya karşı olan 
ara.zi taleplerinden mütevc1lid bulun~ 
muştur. 

Bulgaristanın, Almanya. veya Sov
yet Rusya yardımı ile bu isteklerin
den bazılarını elde edebileceği takat 
bunu istikıau bahasına yapmış ola
cağı söylenmektedir. 

İTALYADA 

Roma, 19 (A.A.) - Rus - Türk 
müzakerelerinin inkıtaı, Roma dip

ebaflllnln mütaleasına göre, 

Bir Milyon İnsan Ma jinoyu 
Yarmak İçin Feda Ediliyor 
ıBir flabere Göre:''Hitler Alman 

Von Papan Berline 
Neden Çağrıldı? 

Hitlerin Yon Ribbentroba 
O 1 a n 1 ti m adı Günden 

Güne Azalıyor 
l.ıondra, 19 (A.A.) - Dailıy Te

legrap}ı gazetesiıniJJ Kopenhag 
muhalbiri yazcyor: 

Harici siyası:.tte ve Alman dip
iomasi.sinde husule gelen deği -
şiklikler, Alman Hariciye Neza
retinde yeni bir toplantı yapılma 
sını icaıbettirmiştir . 

Führer'in Von Ribbentı'oı;ıa o
lan itimadı, şimdi pek sarsılmış -
tır. 

Von Papen'in Ankaradan ani 
olarak geri çağınlması, Alınan 
Hariciye Nezaretinde, Avrupa -
nın yeni vaziyeti etrafında yapı~ 
1acak uzun müzakereler silsilesı
nin bir mu.kaddimcsirlir. 

Türkivcnin haıici siya.seti do
layısile: Berlin'de, büyük bir me
raret ve ümi!si~1ik hıssedılınek
tedir. Von Papen'in, Türkiyeyi 
garp antantından ayırmağa ma
tuf olan Ankaradaki vazifesinin 
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Alman &8kerlerl dinamit tuzaklan 7apı:yorlar 

L!Ri 
Ölen Dirilmez 

zevkin, efleocenln da tıpkı canlı 

mahliiklar gibi protopla.ımaları var
dır; tıpkı canlı mahlüklar gibi hare
ket ederler, dolaşırlar, otururlar. ya

tarlar kalkarlar. uyuyup uyanırlar ve 
nihayet ölürler. Kimi, tıpkı canlı 

mablüklar gibi, ha!iialık neticesi, ki

mi de tabii ömürlt\rini ikmil edip öM 

lürler. 

mikroplar da tıpkı canlı mahJiıJdan 

öldüren mikroplar kadar ~ok hır. 

Zevk ve eğlence mikropları ı dı. 

bfr('oğ-unun scromu bulunnıu~. bır.çu .. 
iu da kesfedllemrmt"'Ur. Fakat bun:t. 
rağmen canlı mahlükların ölnıesi.ne 

nasıl c:are bulunamıyorsa, zevk ve eğ .. 
ı~ncenin de öhimünc çare bulunamı-
yor. \ ) 
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Hatı ratı Yazan : Eski Topçu Müfefti;ii Emekli 

GENE RAL KEMAL KOÇER 

Kayzer'in Envere Hediye Ettiği Benz Mer
sedes O tomobil, Parçalanarak Saklannııştı 

Dolu mavnaları yüı;lerce mav
i1a arası.tı<l& giı;.omek k.ıb;Jdi. Ba
zen bu trobire de müracaat edili
yordu. Yazık ki, İSkeloe1er mahdut
tur ve sıkı l<ontrol wltındadır. 
Açı)darda yükleme de dikkati 
cefocdiy<ırdu. Müsaade isti!hsa1 
elııne<:likçe ~ mecburiyet dahi ol
madrkça tayin -"dilen y€rin dışı
na çikmak memnu idi. Vapurla
ra tertip verenler bizim ilitiya
cımızı gö:;;de tul;m.akla emniyet 
elcle eddiyoclu. 

Mersin islıkametinde işliyen 
vapurlar azdı. Bu vapurlara da a
lınan yolcu, işin ma!hiyetini bi
raz gizliyebWyord u 

Çanakkalede de bir muayene 
vardı. Fakat orad:ııki muayene 
inceqen inceye yapılmıyordu. An 
cak Tuıtarılbuldan bu istikamete 
.ı;önderdiğimiz vapuruar arka -
sına takılan torpitolar, epeyce 
şüpheler uyandırmıştı. 

Muhtelif yerlerden alınarak ve 
muhtelif zamanlarda ve şekiller
le verilen eşya dikkati ceföetme
di. Esasen daiırna Sinlrecide bü -
yük bir kalabali!k meGaiyi örte
biliyordu. Bizim T. de mutat veç
hile arada bir vapuru tavaf edi
yordu. 

Vapur, muay·ene edildi ve h~ 
ketine müsaade verildi. Uzun 
müddet vapurun vürudu öğreni
lememişti. İlk ön-ce Mersniden 
şirkete g&en maılı'.ımattan sevki
yatın muvaffak olduğu öğrenil -
mişti. • 

ÇEKMECE GÖLÜNDE 
TENEZZi°'H 

Uzun. zamanla.r vapurda, cep -
haneliklerde savaşan Salih ve Os
man, ·bıııe bir tenezzüh te tertıp 
etmiŞLerdL Çekmeceyi Osman 
intihap etti. İki karıcl.eş te Yeşil
köyle münase>bettardırlar. Os -
man iyi avcıdır. Merhum Meh -
mat, fu;;an, Hşkkı, ben ve diğer 
bao:ı arkadaşlar da.vete icabet et
tik. 
Kayıkla gölde dolaı;anlar kaz 

"-uracaklardı. Osn:ı,an karadan gi
derek •beniım taWme tavşan av
lıyacaktı. Gölde avlanmak müm
kün olamadı. Y a:lnız derinden ge
len yakıcı bir sese doğru yürü -
dük. Dört yıl saıbah w yat6l na-
ma2ilarrnda saatl.erce dinlediği -
miz hafız Samiyi yirmi yıtl son
ra dirtlemek mümkün olmuştur, 
zannettik. Artık baŞka lbir alem
de yaşıyan hafızı söyletmek ka
bil olmadı. Denizlerde gü:lıen ta
li, bu gölcüktıe sevilımez çellıresi
ni göstermhıti. Yalnız, Osmanın 
elinde bır tav:sar>la dönm_<;<sı, o gün 
de bir mufil'akıyet temin etmi,, -
ti. 
Akşamleyin esasen mesai o 

seı tte idi, arkadaşlar iş başına 
koştı .. l:ır. 

ESKİ BAŞKUMANDAN 
OTOMOBİLİ 

Kayzer'in Envere hediye ettiği 
B nz Merscdes markalt otomo -
bil, parçalanarak saklanmıştı. 
Bü,yii>k ·bir makam, gruptan para 
mukabilinde bir otmn:dbil teda -
r~kini talep etmişti. Piyasada ili
tiyacı karşılryaıbilen bir otomo
bil tedariki de kol.ay değildi. Mer
sedesin parçaları .bukiuruklu ve 
yerleştirildi ve ııoksan parçalar 
da edinildi. Gü.ııel bir otomobil 
kazanılmış!;. Bu otomObilin İs -
tarılbu.l haricinde iecrüıbesi de y ap 
tınldı. Bu otomıdbilin uzun müd-

Grupta bütün mesa.l müddetince sa 

mlmane lt ortakhfl eden Terzlyan 

det iş ııöreceği anlaşıldıktan son
ra makama takdimi dü.şünüldü. 
Grubun na•çiz hiıımeli !ut.fen tak
dire mazhar olmuştu. 

Otomobil, tarlhi lbir kıymeti 

haiz olmak itibarile müsbevLi -
!erce iğtinam edilmek muhte -
me•di. Bu sebeple sevkte yine 
giz;.].iliğe ehemmiyet verilmişti 

İŞ BÖLÜJUÜ 

İstar,bul cephesinden istenen 
vazifeler: 

a) ls' anıbulun emniyeti, Türk 
uruıurunun taarruııclan vikay<e -
si, 

ıbl Milli ordunun •ilah, c"pha
ne •. mal2eme ve eşyasının ~kma
li; 

c) İstihbarat temini. 
OldLtğu arzedi1mişti. İlk ve en 

önemli vazife, ordunun takviye
si idi. Grubun te,şkilini mucip se
bep te bu idi. Grupta çalışmak ü
zere intihap edilen zatlar, arka- 1 
dru;lardan hemen hiQbirisi en u
fak bir ihmaıl göstermemişti. An
cak her ferde yaratılışına ve ka
biliyetine göre hizmet terLbi de 
icap ediyordu. 

İstihbarat işleri de grufbun fa
aliyete atıldığı zamanlaııda baı;

lanııştı. Bura;!.~ her e1eıııandan 
ve her te<;kiliıt branşıruclan isti
fade edil:miııti. 

a) daki mühim vazife, ayrı bir 
teşekküle lüzuım gösteriyordu. Şu 
kadar var ki, M. M. bütün men
supları gi'bi idare heyeti üyeleri 
de bu t~~elokülün<le ka.biliyeı ve 
şa!lısiyetlerine göre Yazife aimış
lardı. M. M. gruıbu doğrudzn doğ
ruya sevkiyat ve ikmal işlerini 
deruhde etımiştir. İstarılbul Mü
dafaai Milliye teşkilatının bu işle 
hiçbir ilgisi yoktur. Bazı muhte
rem zatların gruba ferdi müza 
heretleri saJbketmiştir. 

Gruba mentiup olanlat1n han
gi vazifelerde ne gibi yararlık 

göslerdil<lerini sırası düştükçe 
tafsi!at;.\e arzetmekle borçlu ol
duğum şükraııılanmı ifa etmek 
istedim. Büıtün muv1ffak,yet -
inde adJarı geçen arkadaşlar na
silıedardırlar. MHli Müdafaa teş
ikilatında muıkayyet ve müstah
dem ıbulunanJarın da fedakiirane 
ça.Iıştı.kılarını teGlim ede'";-lm. An
cak bu zatların faaHyet saıhaları 
m uayyendi. Ve İstarılbulda fev -
.k:alad:e bir vaziveti bunlar kar
.şılıyaıbileceklerdi. (Arkası var) 

E O E B i R O M A N : 50 

Karlı Bir Kıs Sabahı 
- - -- Selami izz et - Mefharet Ersin 

miş g.;bı oldum!• diye fısıldadığı-ı 
nı .~i_tir g;ıOı oluyorum. O anda 
senin yanıııda olabilmek için dün 
yada feda e~yroeğim hiç.bir 
şey yıok, sevgili G:ı.Lip. Faıkat, lou 
çı gmlık tbir..;ın devam edip .geçi
_vor, ve hayat 1tine hıcr zan.1anld 
~( .. r·r·i t1k:p L'f(}ivor.• 

Parke Taşı 
Bu/ıranı 

Olmıgacak 

Biga Taş Ocaklarından 
İstifade Edilecek 

İ.stanıbuıl sokaklarına döşenen 
parke taşlar Marmara adalarile 
Erdek ve civarından getırJmek
t.edır. Yol in.şaa tı İs tanb ulda ol-
d ugu gubi dığer vilayetlerde de 
b%>ilk bir faaliyet içinde de<vam 
elmKtedir. Bunların müılıim bir 
kı•nu parke taşlarla döşenmekte 
olduğu için parke taşa karşı olan 
rağbeli de o niıfoet'.e artmıştır. 

1 
. Erden ve Marmara adalarından 1 

l'lmir ve civarına taş nakli ko -
lay !ıkla yapıld.ğından İstanbula 
gelen parke taşının miktarı o nis
becte azdır. Şehrimizde yol inşa
atını üzerine alan müteahlıitier 
~ getırme jışinde müşkülata ma
ruz Kaldıkları için yol münaka
salanna yanaşmak ıstememek -
tedir. 

Belediye müteaJhılıitl.erin bu i.h
tiyacın .. ~ioE!rmek ve münakasa
lanna vaKtinde talip bulaibilmek 
için Kaı-a.bigada çıkarı.lan bir 
kum parke taşından istifade edi
lip edilmiyı:eeğini tetkik ettir -
miııtir. Mi.ihendis mektebinin kim 
yahanesinde taşların taıhlitl'i ya
pılmıış ve yol inşaatına yar\Ya -
cağı neticesine varılm;.ştır. 

Bundan sonra İstanbul v:ilil -
yet hudutları dahilindeki yol in
şaatında Biga parke taşından is
tifade ediiecepi için ın.şaat sek
teye uğrnmıyacak:ır. Yakında 
şehrimize bol miktarda Biga ta,şı 
.getiri1eoek ve inşaatta kullanıl -

t K D A M 

Yeni Bir 
Dolandırıcılık 

Usulü Bulmuş 
Mahkeme Dolandı-

rıcıyı Tevkif Etti 
Polis dün Şekerci Avraım is -

minde bir genci yeni usul 'bir do
landırıcılık cürmile adliyeye 
vermiı;tir. Geç.en hafta; evlene -
ceği gün birisinin elibisesini ala
rak sa.•mak suçile tutulduğunu 
yazdığımız Avram; bu seferki ha
reketinin hesabını vermek üzere 
dün Sultanahmet birinci sulh ce
za mah.'(mesine çıkarılmıştır. 

Mahk-OJTiede anlaşıldığına gö
re dı:ılandırıcı genç; Avrupa.da 
akrabası olanlardan Maryam, 
İsak, Evd<ıksiya isımlerinde 3 ki
şi ile diğer muhtelif kimselere 
giderek: 

- Sizin akralbalarınız şimdi Av 
rupadan geldi!. .. Fakat yanında 
pasaport vize parası olmad ğın
dan vaourdan çıkamadı. Hemen 
bu parayı rica ediyor!• 

Diyerek 5 şer 6 sar lira dolan
dırmıştır. Ne'icede muhakeme 
Avraımı tevkif etmi~tir. 

-oo----

MÜ N AKALE 
- -- ------

lstanbul - Berl'n Hava 
Seferlerr 

Lutfihanrza Aln:ıa.:;... hava şirketi 
birkaç !!Üne kadar Lstanıbul - Ber 
!in tayyare seferlerini tekrar iş
letrrneğe başlacyacaktır. Şirket hü
kumetten müsaade almıştır. Tay
yareler haftada dör. sefer yapa -mağa başlanacaktır. 

---O•J----
BELEDi Y E 

Feribot iskelesi 

' caklar ve Sofya, Betgrad ve Peş
teye de Ltğrayacaklardır. 

Haydarpa;<;ada Fer>bot iskelesi 
vücude getirileceği yazılmıştı. 
Münakalat Vekaleti feriıbot iske
lesinin !:er türlü deniz tesirinen 
kurtulması için şimdiki Haydar
pa,şa mendireğini Kadıköyüne 
doğru uzatmaö-a k;;rar verm~
tir. Bu hususta beleçliy-,nin ma -
lfunatına ve müsaadesine müra
caat olunacaktır. 

Rume ı i Hisarı 
Rumelihisarının avlusunda bu

lunan binaların istimlak edlıerek 
yıkıılması kararlaşmıştı. Belediye 
bu işe İs'inye ile B"bek arasın
daki yolun inşası bitince bru;la -
yacaktır. 

Fener Ve Ks lamışın imarı 
Fener:c Kalamış;n imar proje

sine hususi ehemmiyet verilır.ek
tedir. Buraları şehrin mes:re yer
lerinden madut sayılacağı için 
şehir piınında hususi'.Yeti göste
recektir. 

Jı.fisaj Talimatnamesi 
Belediye, afisaj talimatname -

sinde yapılan ladiliitı henüz ha
zırlıyamamı~tır. Afisaj talimat -
namesi ~ehir meali.sinin teşrini
sani toplantısına sevkedilemiye
cektir. 

ltrah;m l\emal Geldi 
Ankarada bulunan Denjzyol -

!arı umum müdürü Lbrahim Ke
mal Baybora dün şehrimize gel
miştir. İdarenin bütçe ve kadro
ları bu ~y sonunda meclise sev
kedilerek kat'i şekiini alacak ve 
tl'jrinisani başından itibaren tat
bike ba51anacaktır. 

Bir Yankesici Yakalandı 
Lafonısi[yer şirketi müdürü M. 

Galiçi Beyoğlu caddesinden ge -
çerken yanına hiç tanımadığı 

sabıkalı yankesicilerden Murat 
ismindeki genç karşısına çıkmış 
ve: 

- cBa.bacc,itım nerede jdin ?. 
diye 1\ıoynuna sanl'ınak suretile 
içinde 307,5 lira bulunan cüzda
nını aşırdığından yakalanmıştır. 

SORUYORUZ! 

Terfi Edecek Maliye 
Memurları 

Hilvan l\ta liye vez.nedan Mer -
siuli l\lucip Yalaz gönderdiği mek

tupta diyor ki: 
«- l\laliye mesleğimde ilerle- i 

mek arzusunda isem de meslek ! 
mektebine girebilmek için Veka
letin son bir karar-ile herhangi bir 
maliye müfettişinin teftişleri neti

ces i verecekleri teskiye vara.kala
r ile mümkün olmaktadır. 

Halbuki mektebe girmek arzu
sunda bulunan memurlarımızdan 

bazı vil.ii.yct ve kazalarımız -
da Ü!> beş senedir teftiş görmedik
leri de malümdur. Bn tflbrırla 

meselki ihtisasların ı ilerletmek is
teyen genç memurlar bu sebepten 
geri ka1rna.ktad ı rlar. 

Arzuları bulunan gençlerin mü
racaatları öZer ine Maliye Vek3.le
tinde bir heyet h u zurun da vere -
cekleri imtihan neticesi mektebe 
gi rebilmeleri mümkün değil m i -
dlr? .• 

Soruyoruz! 

!Kocasını 

}~elıirligerek 
Ol düren Kadın 
Dün Ağırcezada Muha

kemesine Başlandı 

Kocasını yoğurdun ıçine zehir 
koyarak öldürmek suçile tutu
lan bir kadının muhakemesine 
dün ağır cezada başlal"'.ı,nış:ır. 

Srıivride Arı:bey mahaıl.lesinde 
oturan Havva ismindeki bu ka -
dın iddıaya göre; kocası Hasan 
Kıl!lıyanırı; oturdukları e'Vi sat -
mak llibemesine krnm:~ ve ara -
larındaki anlac,amamazlık neti -
c"'"" nae yoğurda civa mürekke -
·ba~ı koyarak onu öldürmüşlür. 

Maznun kadın dünkü mubake 
mesi·nde cürm ı.inü inkar et.miı; ve : 

- <Bu işi ben yapmadım!. . . 
Hasan kiıhy a 10 senelik erkeğim 
dir ve kendisinden 3 çocugum 
vardır. Ayrıca dığer kocamdan 
da 1 çocuk saıhibiyim. Gerçi yo
ğurdu ben yapıp mayaladım. Fa
kat zehir koyduğuım yalandır!• 

Demiştir. Biliıhara tılblbı adli -
nin; yoi(urt içinde cıva mürekke
)Jatı bulunduğuna dair olan rapo
ru ile maznun kadının a1ey0:ıinde 
ifade veren öz kızı Fatmanın şe
hadet evrakı okunmw;tur. 

Ne:icede muıhakeme; 3füvri -
deki şahiUerin istinabe evrakla
rının celbi için başka bir güne 
bırak:lmıştır, 

A D Li Y E 

iki Kadını ÇiJnsyerek 01-
düren Sofö: T avi<if Edi.di 

. ' .; 
Iıdare ettiği otomobili ile Ga

lata rıhtımında kaldırıma çıka
rak Niko ve Ha tice isimlerinde 
iki tal.siz yolcuyu çiğneyip ö.üm
lerine sebep olan İ.5.a isminde ·bir 
şoför dün 2 inci ağır cezaya verı:l
miştir. 

Mu!lıakeme şahit cellbi içi·n baş
ka bir ı!Üne bırak:lmış suçlu tev
kifhaneye göndcrilmi,,tir. 

22 Yasındık i Bir Kızın , 
Çocukluğu 

Kasımpaııadaki Eminin pence
resinden s<tfağa sapan taşı ata -
rak bir gencin gözünü kör eden 
Mebruke isminde 22 yaşı·nrla bir 
kız:n muhakemesine dün ağır ce
zada bakılmrştır. 

Müddeiumumi k12ın ela.dili uz
va sebelbiyeb cürmile cezalandı
rılmasını istemiştir. 

Neticede muıhakeme karar için 
başka bir güne bırakılmıştır. 

EKONO I 

lhtikar Komitesi Topla:ıdı 
İhtikar komitesi dün de toplan

mı-ş ~e çini, kalay tüccarlarından 
bu malları neden pahalı sattık
larını sormuştur, 

Komite diğer bazı malların fi
aUarı üzerinde de tetkikler yap
mıştır, komireye bir çok madde
lerde i!htikar yapıldığ: hakkında 
şikaye~ler yapılmaktadır. Bunlar 
da sırasile taıhkik edilecektir. 

15 Sena Hapis Yatacak 
Beyazıtta •Yıldız• oteli müs

teciri iibrahiıni tabanca ile öldür
mekten suçlu İbrahim Erolun a
ii;ır cezadaki muhakemesi bitmi;;
tir. Muhakeme suçlunun cürmü
nü saıbit görmüş ve kendisini 15 
sene hapse mahküm etmiştir . 

na da sana yardınn fırsatı vermi- Nihayet on /beşinci günü ak- çıkaralbilooeğiz. İlkıbahara !baş ı -
yorsun?> şamı Galip telefon etti. ·hiQbir mızın çaresine ıbakarız . 

Galip aısrobiyetlen ıttt~iyen el- şeye muvaffak ()Laımadrm, yar;n Akşamları eskisi g~bi karısile 
.leJ1'.·e mektu!bu katlayıp tekrar eve geliyorum• dedi. Ve !başka 'beraıber ıbaılkonda yahut odaların-
ceıbiıı.e •koydu. Hayır, bunu hi<;föir tek bir kelime söylemeden tele - da oturaca'k yerde, tek !başına ya-
zaman yapamaz, ıhi~bir zaman bu fonu kapattı . Peyman sapsarı ke- zı odasına kapanıyor, orada kıen-
derece küçülemezdi. Kadınların si1miş bir ç(lhre ve litriyen du- di kendine kitap oJiuyor, ya!hut 
·sevgisini islisrr ... r eden alçak ruh- dak arla ·bu hn"beri, sabırnızlık karanLkta saab'..erce dalgın dal-
·lu erkcklcruen nefret <'derdi. içindr_.;ehirden havadis bekliyen gın piposunu tüttürüp oturuyor-
Ş\mdi keı.cl'ısı mi lbu dcrekeye ihtiyar kahya kadınla amcaya du. Gündüzleri bazan Pakizenin 
düşecek ;·>Amma zengin bir ka- verdi ve o gece çiitliktc bir ölüm köşkündeki tamirata nezaret edi-
dınla ev1enmiş olsaydİ bittabi o süki'ıiu llıükiım sürdü. yor, fakat ekseriya peşinde kö-
başka idi. Fakat Pakizenin tek- Ertesi gün Galip gelıdi. Genç peği, omuzunda tüfeği dağ tepe 
lif ettiği şekle tahammül <ıtmek- adam bu birkaç gün içinde çok gezip av1anmakla va·kit geçiri -
.tense ölmc:vi tercih ederdi. değişmişti. Aylardanlberi asıntı- yordu. 

Mürabahacılardan 'kısa bir da ya~adıktaıı. sonra fena da ol- Sonbaharın ooğuk ve yağmurlu 
müddet için ıbile o'.sa ıbiraz daha sa nihayet lbir karar vermiş ol - günleri .gelip çattığı zaman çift-
.mühlet koparmak maksadile Ga- mak ona daha sakin ve müsterih !iğin sewasını da yei~ ve ümit -
1ip t•y.l.lılün onlbeşinden !birkaç bir •hal vermişti. Fakat lbuna mu- sizılik •buluHarı bütün deıhşctile 
.gün evvel vcniden onlara gitti. kaıbil ağzını açıp bir tc'k kelime kaplamış bulunujoordu. O kadar 
Ve işi halledinciye kaıdar dön - söylıemez o'.,muştu. Karısının ar- ki, artık amca bile eski ııen ve 
miyeoeğini 5Ö.)'lc·~ O gi~tik en dı arası kesi1miyen heyecanlı kaıy.gusuz Jıüviyelini kaybetmiı;, 
sonra kıoea köşkün içini lbüsbü - suallerine kısaca şöy;lıe oevap artık kimse ile şaka etmCQ: albus 
tün sessizlik, .::eşcsizılik kapladı. verdi: bir ihtiyar haline g-elımiı;ti 
Pcymana öy1e geliyordu ki kas- - Mühleti uzatımağa ikna ede- Teıırinfovvelin ortalarına doğ-
koca çif!Jik de, tıpkı kendisi medim. Bir avukata başvurdum. ru bir gece Galip yine her za -
g)bi, nefos lb'.le alrnakıtan korka- İşi altı ay daha uzatabileceğine manki ı;ibi ı\oek ıbaşına yazı oda-
rak, bü.tün mevcudiyetile Ga - söz verdi. Ben de her ~eyi ona sına çe'kildi. Yazihanesinin başı-

Mn.Jı.L• oun hi;,sıyatına dair olan 
k "nıı bur5;ia :biliyor, g'eıı.ç karlın 
bu sefer daha ciıd-di mevzulara 
geçiyordu: <Bugiinle:rde sende 
m<'.'k>tuµlarına kadar akseden ıbir 
boobini ve ·bir n miz1ik var. Son
ra son zamanlarda ıbazı hususi iı; 
lerının halbi için sık sık İstarılbula 
indiii;inden, şuraya lbura<ya gi\Jli
ğiıı.den ·iıalhsooıvorsun. Bütün tl:ıun 

var? Ne oluyor? Bir üzüntün lbir 
sı.kıntın mı var? Niçin .bana her 
şeyi açıkça söylemiyorsun? Bel
Jci sana küçük te olsa ıbir yardı -
m;ın dokunur. Müsaade edersen 
seninle lbir dakika iki is adamı 
gubi tam manasi1e ma:ddi ve açık 
konu~acajiım. Her'hangi b"r sekil
de para;ta ilıtiyacın olduğu za- 1 

man llıiç di.i,ı;ünırneden lbana ımü- 1 

racaat eslecek kadar lbiriıbirimi
ze yakın olduğu.muzu zannedi
yorum. Bilmem yanı1ıyor mu -
yum? Ben zaten sana, !köşküm -
deki işlere nezaret etmek lütfun
da ,bulunduğun için o kadar borç
luyum, o karlar minnetarııın ki! 
Sen sırasında !bana !hiQbir yar - lipten ge1ecek llıa'beri bekliyor- havale ettim, çıktım geldim. Böy- na oturdu, cebinden çıkardığ: bir 

--------------~.__,,,_,__.___, __ -'-'--'-----'-'-"--'-.ı...--------------L....:W>L.W-"U.O....ı..m.o,,......,ım..ru..ı..u;.ı..dıı..J-kaiiıdı dikkatle acrn masanın ü-
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Sosyalistler, H~lkı Bana Karşı İsyana 
~evketmek için Uğraşıyorlardı .. 

Gece yine ~iddetli döğüştük. 
Sokaklarda münierit kalan Nas
yonal - Sosyalistlere fena mua -
mele yaptılar, bizim adam'1ar mü
tecavizlere hücum etti. Saıbahle
yin, senelerdenıberi devam eden 
kız1llar tetih;şinden eser kalma -
dL Sooyalliıtler ha1kı ba11a karşı 
isyana sevkeınnek ~n uğraştı
lar, muvaffak ola:madılar. Benim 
sekiz yüz kişim öyle bir dayanış 
o r.. .ndılar ki, Koburg halkı kı
zı_,arın belasından kurtuldukları 
için bizi alkışladı. 

Ancak avdetle, istasyon me -
m',•ru benim ve adamlarımın bi
neceği trenin hareket etımiyece
ğini halber vemi. Dedim ki: 

- Şu halde elimize geQen kı
zilları aJıp vagonlara tııkacağız 
sonra treni bizzat biz hareket et
tireceğiz. Hiç d!eğilse esir alarak 
dönmüş olur..ı.ız. 
Dediğimi yanacağımı anladılar, 

trenimiz har..ket etti. 
Bundan sonra kızılların lethiş-

1.e hüküm sürdükleri her yere 
munıtazam bir plan dairesinde ha
reket ederek gittik. Yavaş yavaı; 
Bavyerada sosyalist müessisi kal
madı, hepsi iflas etti. 

1923 b;,,;langıcıı.,,•a, Ruhr saha
sına Fransız ash.Pr~tıri ırirince si
yasetimi değiştirdim ve hükume 
le alenen isyan bayrağını açtıım. 

Ruhrun işge_li Alman milleti
ne ka1kınımak fırsatını veriyor
du. Arink çektiği ıztıraplara bir 
ıhlhayet verilmesi zamanı gelmiş
ti. H&ibuki dar kafalı, korkak 
Burjuvalar bundan istifade et
mesini biJmediler. 

Rıı!hr sahasın: ~gal eden Fran
sız Versay mua'hedesini yırtmış 
oluyordu. Filvaki Fransızları ko
layca silah kuvveti ile drşarı at
mak mümkün değildi; fakat iş
gal edi1miyen yer1erde Marksist
leri ezmek sonra da harbe hazır
lanmak şarttı. Bu h J işgal mın
takalannda 11'ılkın m.ıka-vemeti
ni. arttıracak biraz zaman sonra 
da A1man oııdusu Fransız ların 
hakkından gelecekti. 

Ne'i.ce malum dıeliilKlir denme
sin. Eğer içerde Marksizmi yık
m1'Ş olsayıclı>k zafer bizimdi. Düş
manlarından kurtula11 Alman -
Y'\::ı, bütün dün~a bir araya gel
se vıkamaulı. 
Aımanyada Marksizmin kırıl

dığı gün, Almanıyayı esir eden 
zincir de ile'.obct kırılm•ş olacak
tır. 

Tarihimizi acınız, biz hiçbir za
man dış düşman.ara mağlüp ol
mw; değiliz; bizi her zaman düş
tüğümüz haıalar ve bağrımızıda 
bes~ediğimiz düşmanlar vurmuş

tur. 
27 İkincikanunda Nasyonal -

Sosyalist gruplar Mün,hte top
lanacak, tezahürat yapacak ve 
bayrnklaı- takdis edilecekti. 

Bavyera hükümeti meydan top
lantılarını yasak etmişti, fakat 
bana söz geçiremiyec-eklerini an
layınca Dahiliye Nazın Dr. Schve
yere haber veroiler. Sıkı terli -
bat alındı. Bunun üzerine naısyo
na !sosyalistlerin kapalı yerler -
de tecemmüüne razı oldum. Top
landık ve isteklerimizi söyledik. 
Versay mual1edesinin iptali, taz
minat namile hiQbir devlete hiç 

zer ine yaydı, lbu Pakiııeden e n 
son ak!ıgı mektuptu vıe lbu mek
tup GaHbe son ve kat'! kararını 
verdirmişti . Pakize meMulbunda 
diyordu 'ki : 

• Çiftıliğin merhun olduğunu bil
miyordum. Demek ki, sen aylar
danıberi 'bunun için lbu kadar ü
zülüp duruyondun. Bunu niçin 
bana daıha evvel haber verme -
din? Niçin bana .bo!X!unu verip 
çiftliği vefaen firağ ederek ken
di üzeriımc almamı tek'.lif etme
din? Niçin sana heıılıangi lbir şe

kilıde yandım etımeme müsaade 
etrrn>yorsun? Bu işi bir izzeti ne
fis meselesi yapıyor, eururuna 
bütün menfaatini feda ediyor -
sun? Faka\ düşünmüyor ımusun 

ki, pu hususta s~na yardımda 
bullunmak ayni zama·nda ıbenim 
kendi menfaatim iktizası. Ne o
lur biraz da lbeni düşün. Ceviz
lik ba,şkalarının eline geçecek ol
duktan ooı:ıra !benim komşu köş

kü satın almış olmaımın, orada 
yerleşip oturmamın ne kıymeti 
kalır? (.\rknsı var) 

ıbir par a verl.memesi, Cuınhuri -
yeti koruma kanununun ilgası, 
m üralbaıhacıların idama mahküm 
edilmeleri. 

8 ikinciteşrinde Nasyonal sos
yalistler hal"ka yatıştırıcı sözler 
söy'liyen kahrın bulunduğu bir 
birahaneyi bastılar; kabinenin b~ 
zı azaları, bu meyanda Daıhiüye 
Na·zırı ile Başvekil tevkif edildi. 
Kabrin Bavyera hükumeti naibi 
olduğunu, Pöhnerin hükümet re
isliğine getirildiğini ilan ettim. 
Reıch h11kumeti düşürülmüştü. 

Mili A1man ordusunun başına 
Ludendorff geçmisti. General 
Lossov Harbiye Nezaretini ele 
aJıınıştı. 

Sokaklarda döğüşmeler oldu. 
On dokuz ki§i öldü. Sükün iade 
ed.iJlcli. Beni de tevkif ettiler. Beş 
seneye mahküm oldum ve b u e
seri o mahkumiyetim sırasında 
yaızdım. 

-1919 da Alman amele partisine 
girdiğim zaman bir pulum bile 
yoktu. 1923 te hükümet partiyi 
ilga için el koyduğu zaman 170 
bin altın mark buldu. 

(Arkası var ) 

Sovyet - İngiltere Mü
nasebetleri Esasları 

Sulh ve harp zamanla.ruıda siyasi 
m uvazeneler , devleUer io h areketle .. 
r inde esastır. B u hususta milli mev
.Judiyetin korunması k eyfiyet ük saf
ta ve pl:inda gelir. l\luharip ve gayri 
muharip, Türkiyenin dostu bütün 
devletler erkinı, coğrafi vaziyetimiz
dcki, ehemmiye ti, zaru.tetler l şüphe· 

s iz k i, iakdir ve k abul eylerler . 
T ürkiye CumhurlyeU aSll'lard&n .. 

.. beri devam eden Türk s iyasetinde, 
siyasi muvazene ba['ekeUerinde, coi 

rafi vaziyetimizln gözönünde bulun
durulduğunu bilir. Eski Osman lı im

paratorluğu, Türk ırkından olnuyan 
m emJeketlerdeki m illetle ri idal'esin· 
de bulundururken, başkaca siyasi ve 
yekdiğerine m uhalif teşekküllerin 

~üsaclcme cereyanları arasında ka1· 
DtlŞh . 

'Iürk iyr.n io şimdiki m illi hudut -
tarı , evvelkine nisbetle tasavvur un 
fevkinde dikkat, ihtimam ile hareke

ti..mizi, dostluklarımızın devam etti
rilmesini istilzam eyler. 

Bu noktada d iyebillri:1 ki. Türkiye 

Cumhuriyetinin ve Türk Milletinin 
milli hudutları içinde varbğ"ına, i.st.ik-
13.line, m illi müdafaasınw kuvvet -
lerunesine dayanması, k uvvetli h alde 
bulunması, bütün komş;ılarlle samJmi 
olarak istenmek te ve lfÜphesiz ki ar-
2u edilmektedir. 

l\olilli hudutlarında. sulhün devamı

m istiycn Türk lyenlo samimi niyet ... 
terini, hareketlerini takv iye etmek. 
s iyasi muvazenesind e blr tarafı UU
zam eylemek lüzumunu ayni tarzda 
samimiyetle bailı olduğu dostlarının 
takdir ve teslim etmelerini bekllye .. 
biliriz. 

Sovyetlere karşı m evcut ve devam 
edecek ademi tecavüz muahedesinin 
maddelerinden çok kuvvetli. eski ve 
samimi, sarsılmaz dos tluklarla bağ ... 
ltyız. Karad eniz, Balkanlar mınt3ka .. 
stna. ait emniyet paktını memnuni ... 
yetıe kabu1 ediyoruz . 

Şarki A'kdenh:de ve Boğazlarda, 
hata Balkanlarda., İngiltere ve Fran
sa ile bağWılkJa.rımızla s iyasi muva .. 
zeneyj ve emnlyettml.zl kuvvetlrndlr· 
m emiz de SovYetler aleyhine lıerhan
ı-1 bir m aksat tasavvurlarımız arasın .. 
da dahi y oktur. 

Tiirk lyenin h er lki mıntakadakl 

emniyetinin, siyasi muvazenesinin 
kuvvetlendir ilmesinden iki tarafın da 
memnun olması icap eyler , dilljünce· 
sindeyiz. 

Türkiye, iki taratın siyaır;i, ik tısa .. 
d i, i~timai gayelerlle de doğrudan a .. 

liikadar değildi r. 

Bu izah at, k eyfiyet, vaziyet, Sov! 
yetler e karşı T ürkiye Telimi mah
fi llerinde, umumi efkllrıuda t r zahür 
edC'n dostluk rab·talarile, !ngiUere 
Fra nsa ile olan bağhhklarımız ic:ıp .. 
larında. olar ak Aı:. k aray:ı gelen Ge
ner al Vegan d ve (",eneral Vavvel' ln 
ziyaretlerinin ve ! mastarının, dost
luklarda bir '"arafı il tizam b ususlar i
le alakadar bulunmadığını da fsbata. 
;varar , kanaatindeyiz. 

HAMİT NUllİ nnıAK 
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Şimal Devletleri 
Ne Yapacaklar? 

Türkiye - Fransa - lngiltere 

Mareşali mizin 
Misafirlere 

Verdiği Ziyafet 
Ankara,19 _(A.A.) - Genelkur

may Başkanı Mareş~l Fevzi Çak
mak tarafından bugün saat 13,30 Ruzveldin İsveç Kralına Mesajı 

Muahedesi Diin imza Edildi 
da şehir lokantasında misafirle- Riga, 19 (A.A.) _ Yan resmi riıbinde samimi surette sadık kal-
rimiz İngiliz Şark ordusu komu- Riıtz gazetesinin muhabiri yazı _ mı.ş oldukları ibitarafık kanunu-
tanı O~eneral Va.ve!, Fransız yor: na tevfikan b1tarafl.ık prnsiple-
Şark ordusu komutanı orgene - •Finlandıya malhafiline göre rine tamamile müzaheret edece-

(Baş tarafı 1 lnclsayfada) 

Jeri tınzalaııu. maahedenin büyük ehemmlyetlnl teba .. 
ruz ettiren kısa nutuklar söylemişler ve üç devlet ara-
11nd•kl samimi lşbirlltlnin lsUhd.t ettıtı snlhun şerefi

ne kadehlerin kaldırmışlardır. 
l\lera.slm., cok. samlml bir hava lçlnde nihayete er-

ırJ tir. • 
Muahedenln metni üçüncü büJtenimizde neŞ'l'edllmlş

Ur. İmzayı müteakip söylenen nutukları da qapya der
rediyorua: 

Başvekil Dr. Refik Saydamın nutku: 
Türkiye, Fransa ve Büyük BrUanya arasmda mev· 

eut görüş ve menfaat btrUiini gösteren bu miibfm ve
dkayı imza etmekle fevkalade bahtly:ırım. 

l\fesai arkada.şun ve dostum Sara.coilunun uzun sü
rru Kaybubeti bu vesikada onun imzası yerlne bl"nim lm
r:am1n bulunmasını lnt.a~ etmiştir. Bundan büyük bir te
ref duyuyorum. Ancak bu eserin haki.ki imtllcrlnl tebcil 
f'tmek ve bu münasebetle Hariciye Vekilinin adını sbı; 

BJ.y Büyük Elcilerin adlarile birlikte müşterek mesainiz 
fcin hakiki bir şükran duygusu içinde anmak hususunda.
ki vazifemi unutmuyorum. 

Fransa Büyük Elçisi B. Jllıossigllnin nulku: 
Bay Başvekll, 
İmza edilen anlaşmaların şümulünü o kadar mükem

mrl Ua.deıerle tarif ettiniz ki, hakikatte buna llive ede
eı·k hiçbir şeyim yoktur. İngiliz - Fransız - Türk mua.
bP.desl blr bü~oü niyet, mantık ve dürüstlük eseridir. 

incıiı. - Fransız - Türk ittifakını temhir eden ve bu 
iurctle üç mcmlekcUn samimi teşriki me1alslnde yeni bir 
devre açan bucü.n büyük bir gündür. 

EksPlfi.nsJarının Türkl:yenin menfaatlerini gözününde 
tutmaktan blçblr an Jıall kalmıyan açık görüşlerini ve 
tksrlinl Bay Saracofhmnn cesur. aziınkiT ve hattsane 
battı haTeketinl tazimle yadetmekliğime mü~aadenizl Tl
ca ıderim. Bu tazim aynı zamanda bütün mesai arkada•
l:ırınıza ve bilhassa bunların en mümtazı olan ekselins 
8. Numan l\.Ienemencioiluna da racidir. 

Keza Türk ordusunun yüksek ve muhterem Şefini 
tc:ımizde cörmek babtiyarhğuıdan bilistifade. onun şah
ıında Tiirkiye Cumhuriyetinin şanlı ordusunu da. selim
lamaklJğıma müsaadenizi rica ederim. 

İng"iltere Büyük El('lsioin nutku: 
Bu münasebetle birçok şey söyllyeblllrdlm, fakat, 

Uç Jıükümet arasındaki anlamna o kadar sıkıdır ki, ara
mızda birimiz tarafından söylenecek sözler dlicrlerl ta
raruıdan da pekô.18. söylenebilir. 

Buna binaen, birçok şeyler söylemeyi zatı bu1uTum, 
Zira slz, Bay Başvekil ve Fransız arkadasım tarafından 
ifade edilen hissiyat benim hissiyatımın o kadar aynı .. 
dır ki buna iliive edecek blebir şeyim yoktur. 

Söylediğlnlz nazJkine sinlerden dolayı çok minnet
tarım ve bu bdaT dürüst mesai !!rkada.şlan ve dostlar
Ja (':l.lı~mı olmak imtlyanna mazhar bulundufumdan 
dolayı pek Eb'ade mürtehir o1duiumu blldlrr/ k iste· 
riın. Bitlrdiiimlz işin muazzam bir kıymeti oldufunu 
hissedJyomm ve bunu J"Blnız üc memmlekettn drfil a7-

oı ta.manda ümit edeTlm ki bütün dünyanın netine ola
rak ı°"' edilecek olu bir binanın temel taşı olarak te
lıiKkl eyliyorum. 

Biz, modem Türldycntn banisi olan Büyük Şefiniz 

tarafından tasavvur edllmlt ve ana hallan şimdiki mllm
laz Reistcümhurunuz taTafından takip edUmJı ve edlle
erk o1an polltlkaya drvam eyledik. 

!\femleketlnlzln mütemadi refahı için en samimi te
mennilerimi arzedeT ve kadehimi Türkiye Cümhuriyetl
nin refahına ve Türk oTdosonun şcTeflne kaldırırım. 

PARTİ GRUPU TOPLANDI 

Ankara, 19 (A.A.) - C. H. Partisi JIJeclls Grupu 
bucün -19-10.939- sut 14 le Rcl• Vekili Seyhan llleb'nsu 
llilıni Uran'ın Reisliğinde toplandı: 

Crlsenin acıtm!lc;;ını müteakip kürsüye ceJen Başve
kil ur. Refik Saydam, daha evvel yapılmııt olan dekü
ra~yonların hükumlerlnr tevfikan Fransa ve İnglltrre 
hUkiametlcrlJe iınza edilmek üzere bazırlanmı1 olan mü 

tekahll yardım pakh projesinden Grup Umumi Heyeti
ni trferruatHe birlikte haberdar ederek icap eden husus
lar hakkında izahatta bulunmu, ve bu paktın hükümet
çe inızası icin Parlt Grup heyetinin tasvibini tst~·ml!ojtlr. 

Riya~tçe bükiimeUn bu talebi reye konuldukta 
Grnp Umumi heyeti keyfi,.eti uzun alkı,ıarla ve tttifak
Ja kabul etmlt ve ruzn:ımede başka bir madde de olma
<lıfından celseye nihayet verilmiştiT. 

ASLAŞl\IANIN l\IETNİ 
Ankara, lt:t (A.A.) - Türkiye CumhuTlyeU, Büyük 

Brit:ın:ra Knlhfı ve Fran~a Cumhuriyeti arasında bu 
aktam lmnlanan muahede metni qafıdadıT: 

MUAHEDE: - Türkiye R.e.1$lcömhuru, Fransa Re
t~cümhuru, ve 1\lajeste Büyük Brttanya, Jrlanda ve de
t>izlcra.şırı İnıllh: ülkeleri Kralı, Hindistan İmpara.tonı. 
tcBilyük Brttanya. ve Şimali Jrlanda Birleşik Krallıfı 
için». 

?\fUti cemlyetlerlnln menfaati fkltzası mötekabU ma
htyrttc bir muahede akdlni ve tecavüze mukavemet 
için yekdtfcTlne karşılıklı Tarttım "tem.ln eylemeli arzu 
~ttiklerindcn, 

:\lurahhas olarak,. 
Fransa X..blclimhuru: 
Büyük elçi ve levkalide mura.hh:u Leclon d'Don

nrur nl ·anının Commaudeur rütbeslnl haiz Bay Rene 
l\fassigll'yl, 

!\.Jajeste Büyük BrJlanya., İrlanda ve denlzleraşın 
İnı:-iJlz ülkeleri Krah, Hindistan İmparatoru cBüyük Brt
tanya ıvr Şimali İTlanda Birleşik Kralhtı l('fn•: 

Büyük elçi ve fe\•ka13de mUTahhas Sir Hua-he l\font
romrry Knatchull .. ııuı-essen, K. C. 1'1. G. 'yJ, 

'rüTklye lle1sicümhura.: 
Bawekll ve Harlcl7e Vekildi Veklli, fstanbnl 

! Sa d ral Veyıgand şere<finıe bir öğle Reisicumhur Kaıllio, şimdiki" va- g-ini ib""'an et.ınek maksadile di-Meb'nım Ba7 Doktor Re! it Y am: yemeg-i verilmi•tir. -, 
T in 1 •·t r ve bu murahhaslar usulüne mu- "' ziyette ~imal hüküm.etı·nm· hattı g"er Cumhuriyet hükümetrerine ay •7 em .. e ' Yemekte, Milıi Müdafaa Veki- -

vafık görülen ıeli.biyetnamelerlnl teali etlikten sonra li General Naci Tınaz, Genelkıx- hareke.Jeti ne olacağına .ia!r iltihak etmiştır. 
"-•-kı h 1ı it ı t ••tardır· S1.0k!holm koni•~nsından kıl.il Dig-er 20 Amerika Cumhuriye-°"'"'~ nsusa arar aş ırm~ · mav ikinci b-kanı Ü"'*'neral ~· • 
MADDE: 1. - Tiirkl7eye k&r.ı• bir Avrupa devleti As:m Gündüz lle Kor ve ·Tfunge- malümat aldı,i!ı takdride bu ak- ti reislerinin de İsveç Kraiına bu 

tarafından vaki bir tecavüz neticesinde Türkiye bu dev- neraller ve Haricıy· e erkanı ile şam Helsinki'ye dönecek ve ı.;os· mc.;aja mümasil mesajlar gönder-
te'1e muhasamata sirlşllfl takdirde, Fransa ve Birl<Şik kovaya avdeti bek,enilen Paasi- miş olduklan zannoiunmakta-

ek misafır;-eriınizin maiyetleri ve kivi'~e şahsen talimat v.:rdi.kten dır 
Krallık f'ılen Türkiye hiikümellle teşriki mesai edec - mihmanxlarları davetlı bulunuyor ' · ' 

dl lktld 1 d 1 b ··ı · c1ım bü sonra 3to hoım'e avdet ~dee'!k- VİLNO'DA LİTVANYA'LILAR ter ve ona ye ar arm a o an u un yar ve - !ardı. İngiliz ve Fransız büyük ' BEKLENİYOR 
tün müzaheretJ ,-apaeakJardır. et~W"ileri ile elW"ilik müst\~arları ve tir. 

DE • 1 Bl A d ı ıı tarafından ' ' RUZVELTİN İSVEÇ KRALINA Kaunas, 19 (A.A.) - Vilna'yı 1"1AD : •· - - r vrupa eve atese, mi;iterleri de ziyafette ha-
Akd 1 t k d F Bı leşlk MBSAJI ioaal edecek olan Litvanya kı-vikl olup en s nun a asın a ransa ve r zır bulunn--:.uc:}ardır. ~n 

tutul ki bi h b ·· ı bir teca ' Vasmnt<ın, 19 (A.A.) -- Ruz· taanına mezkür •""'irde sab:rsız-Krallıfın aca arı r ar e munccr 0 an - İNGtLlZ SEFİRİNİN ZİY AFETI • ,., """'' 
vü• hareketi halinde Türkiye filen Fransa ve Birleşik ve:t, dört SKanxi'nav devletı kon !ıkla intizar edilmektedir. Zira 
Rrallık ile teşriki mesai edecek ve onlara yedi iktidarın- Ankara, rn (A.A.) - İngJ.e - feransının in'ikadı münasrbet.1e orduda sh"il a1ıa?inin haya• şar:t-
da olan bütün yardım ve bütün müzaherell yapacaktır. re 'büyük elçisi Sir Hug!!ıe, Mont- İsveç Kralı Giistav'a aşağıdaki !arı pek zi arle nazik'!e~miş ve 

2 - Bir Avrupa devleti larafından vaki olup Ak- g<ırnerry KnatdhhbuU - llugrssen mooajı ~I:<iermiştır: !a.şe maddeler" kıt! i!1 "lııssedil -
bu akşam neneral Vevnard ve Konf<r ns Amerik h' '-' c- meu '-o•!amıştır denf7 mıntakasında Türkiy~nin tutulacağı bir harbe ,, ı:a;, c ..ı.~ .- , a UAum '""(' '.J"""' • 
general Va,·el ite Türk ,.,.·eri ~.ef- tı" ,. Amer · ,. nı le ı· tar0 fıı·~an L tvan•·a kıtaatınm Vı no'ya miinceT olan bir tecavüz hareketi h:ılhıdc Fnınsa vr BiT· J..ü ... KJ • .' • 
.eri şeref.ne bır ziyafe, verm:ş - bu ıil< l::ir l le t •) ro:ıe- dün g,nne;_f' mukarrer ıken tek-

trşlk Krallık filen Türkiye ile teşriki mesai edecekler ve tir. Zivafe.te Ba~vekıi Dr. Refik $ k ı.. kı b d 1 
ona yedi lktld•rında olan bütün yardım ve bütün mü- Sayd~, Genelk'urmav Ba.şkanı ~~~Cl"'Ilel:~~~~ "~~~ ~01 f:r~ ~ ~~ _;'1~~= !ıh~ ı:ıraf~~ b~:·~ 
zahareıı yapacaklardır. Mareşal Fevzi Çakma~<. 1\1.l.i Mü- ı sında temsi roılen mil. !er n ta- kılrr t r 

lllADDE: 3. - Fran-. ve Blrlcsik Krallık tarafından dafaa Vekili Naci Tınaz, Türk . "!!"'!'~~~..,..,..~!!!!!!!!!!!!!;='!!!!!!!'"''!"!!!!!!!!!!""'!'"'!!"'!!""""!""-..,"'!"-.!!!"!!!!!!!!!!! 
13 Nisan 1939 tarihli beyannameterlle Yunanistan ve ordusu erkUnı ve misafar general- -- -....-- - -----~---
Romanyaya verilen ganıntilrr mrrlyet mevkltnde kaldı- lerin maiyetlerır..den başka Hari~ E ş· su·· .. k H 
i• müddetçe bu iki caranlldeıı biri veya dli<erı haseblle ciye umumi kat;bı ~foman Me _ rZUfUffi tmen- yu arp 
Fransa ve Birleşik Krallık muhasamala rlrlştıklerı tak- nemcncıofi.u, Frama Büyük El- H Yakın 
dirde Türkiye filen Frıuısa ve Birleşik Krallık lle teşriki çisi, Har:cive Vekale'i ve Fran- döfer attı 
mesai edecek ve onlara yedi iktidarında olan bütün ya.r- sa ve j \ .tere sefaretleri erkil-
dım ve biitün müzahareU yapacaktır. nı ve a!e~ militerleri haz~r bulun 

l\fADDE: 4. - Fransa ve Blrl~lk Krallık, blTine ve- muc::lard~r. 
ya diğerine karşı ikinci ve üeüncü madde}er hükümlrTi !Jl!llJ!_.,_!!!Jl_lll~~11-!!"'"'!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!'_!!...!!...!!...!!!!_"!!!5 

mahalli tatbik buJmaksızın bir Avrupa drvletl tar:ıtm

dan vaki bir tecavüz neticesinde. bu de\•letıe muhasa
mat.,_ ı-lrdlk1erl takdirde yüksek ikld laTaflaT derhal ~
U!larrde bulunacaklardır. Ancak şurası mukarreTdlr ki. 
Ttırkiye böyle bir ihtimalde Fransa ve Birleşik Krallık 

hakkında biç değ"llse bayırhahane bir bltaTaflık muhafa· 

za edecektir. 

l\fADDE: 5. - Yukarıdaki üçüncü maddenin hü

kUm1erine halel relmemek üzere: 
ı - İstiklıil veya bitaraflığının bir tecavüze karşı 

muhafaza.<.;ına yaTdım edltmrsl, bizzat kf'ndi muvatakatl
le, yüksek :i.kid hükümttlerden biri tarafından teabhöt 
edilen bir Avrupa devletine diğer bir Avrupa devleti ta
Tafından tecavüz vukuunda. 

2 - Gerek bir Avrupa devleti tar.ıfından ika. edilen 
ve diğer bir Avrupa devleti alc:-yhfne müteverrlh bulun
makla beraber yüksek ikld tarafından biTI hükümetlnln 
fikrince kendi emniyeti içln biT tehdit teşkU eden bir 

tecavüz halinde, 
Yüksek ikld taraflaT müessir görülecek heT mü1te

rek haTrkf'te teşebbü, etmek üzere derhal istişarede bu
lun:ırakt:ırdır. 

I\1ADDE: 6. - Bu muabtdr t-irblr drvlrt aleyhlne 
mUtev..,eih do(ildlr. Hodrfi. lrt " kar,ı koymak için, 
lfizuın hasıl olursa, TüTklye'ye, •Tansa'ya vıı> Birleşik 

KTalhğa karşılıklı bir yardım ve miızaba.ret temin eyle
mtktedir. 

l'\IADDE: '1. - Bu muahedenin hükiimlf"ri Türkiye 
He diğer iki ikld tarafından ht>r biri arasında iki taraflı 

teahhüt olarak da mutPb('rdlr. 
J\.IADDE: 8. - Yüksek iikJd tararlar bu muahedenln 

tatbiki neticesi olarak muhasarnata glrl,mlş bulunurlar
sa. ancak müsterek bir mutabakatla mütareke veya. sulh 
muahrdesi aktedeePklerdlr. 

l\IADDE: 9. - Bu muahf'de tall;dlk edilecek ve tas
diknameler mümkün olan süratle ve ayni zamanda An

kar:ı'da. tel'dl olunacaktır. Muahede tasdiknamelerin bu 
tevdi taTihinde merlyrte ı-lrrcekttr. 

• Bu mu:ıhf'de on b~ c;;f'ntllk bir müddet tc:in akt.e
dilm~tlr. l'üksek fıkid tarafl:ırdan hl('blrl muahf'df'ye nl
h::t.yet vermrk arzusunda olduğunu mrzkfrT müddetin in· 
kiıac;;ından altı ay evvrl dlKer iltl taTafa teb11it ctmf"z~r 

muahede beş senelik yeni blr müddet için kendiliğinden 

temdit edilmiş bulunacak ve böylece devam edip gide
cektir. 

A-tafıda. imzaları bulu:İa.n murahhaslar işbu muahe· 
dr,•i, m11hff"vi oldufıı l1ükümlert tasdiken, imıa. rtmlş

Jer ve mülıürlrml.şlrrdlr. 
Ank:ır~da, üç nüsha olarak, 1939 scnrsi İlkteşrlntn 

on dokuzunda. yapılmışhr. 
PROTOKOL NO. 1 

A~ağıda imzaları bulunan mnrahhao;;laT, bug-ünkü 
tarihli muahedeyi lmza<tından lttbarrn meriyf'te ko:vmak 
hususunda. kendi hükümeUerlnln mutabık bulunduklan-ı 
nı mü1ahade ederler. 

İşbu, protokol, Fransa, Birl~lk Krallık ve Türkiye 
arasında bug-ünkü tarihle akdedilen mnahedentn aynl
maz blT cüz'ü olar.ık telikkl edilecektir. 

Anknada liç nüsha olarak, 19 iıkteşrln 1939 da ya
pılmıştır. 

PROTOKOL NO. 2 
Ataiıda imzaları bulunan ve usulüne tevfikan bu 

husn8ta sa.13.hlyettar luhnmış olan muTabhas1ar Fransa, 
Birleijlk Krallık ve Türkiye a.Tasındaki muahedeyi imza 
rıtikleri sırada berveçhl iti hususta mutabık kalmışlar

dır 

Yukarıda adı geçen muahede muclblnre Türkiye ta
rafından alınmış olan te-ahhütlf'T bu mtmlrkttln Sovyet 
so~yalfst Cümhurlyrtlerl İttihadı He müwllib blT lbtl
llfa süTüklf'nmeslnl fnt3e veya mucip oluak bir hare· 
kell' onu icbal' ed~mlyerektlr. 

İşba protokol Fransa, Birleşik Krallık ve Türkiye 
arasında bug-ünkü tarihle akdolunan muahedrnin aynl
maz bir cüz'ü olarak tclikkl olunacakhr. 

!\nkarada, üç nü•h• olarak, 19 İlktoşrln 1939 tari
hinde yapılmıştır. 

net ve müzahereti birbiı:1.erine 
ya-pmava amade bu.unduk;arını 
beyan etmiş olduklarını bildir -
mis!im. Sonradan bu anll:şman.n 
Türkiye, J{ransa ve ingiltere ara
sında üc tar~f'ı bir anl~ma şck
Ji.ni a:ması kararlaştırılm 'tır. 

Müzakereler 12 mayıstanberi de 
vam etmış olmakla beraber hiç
bir zaman hiçbir mühim görüş 
.htııaio..a maruz kaiınm2m ı; (ai
kı.şlar) ve baştan ni.haye e kadar 
karşılıklı bir itimat havası için
de cereyan ey\eır,;,.;tir. (A.kışlar) 

Mualıcdcnin metnı üzerinde an
laşma üç haf.a evvel hasıl olmuş 
sa da imza İngiliz ve Fransız hü
kümetler.nin muvafaka.tlerile ta
lik edi mi,-;lir. Zıra Türkiye ile 
Sovyet!er Bir.iği arasır.ıda da mü
vazi bir muahede akd.ne müncer 
olaıbileceğını üımit etrni..ştır 

Sara<;o!!ıunun M :>.;kovada yap
tığ. müz;,,,.creJer şımd.ilik ınkı.aa 
uğramıştır. 

Türkiye bilklımetf, kendisine yapı
lan bazı l<'klifJeri daha evl·el bir ta
r<iftan '.fürkiyc ve diğer taraftan İn
giltere ve Fransa. ile ltllii.f cdllml' o· 
lan noktalarla telif edilmiyeceğinl 

hükmelmişlir. -AlklŞlar- Bwıunla be
raber, hem l\1ockova ve hem de An
kara Tiırltiyenln Sovyet bükümeti ile 
münasebetlerinin ı-eçmlfte olduğu 

gibi dostluk esaslanna da.yan.makta 
berdevam olduiunu biJdirmlşlerdir. 

-alkışlar- Bu arada TiJrkiye bükü -
m ~ı ı urk - ina-ilU - FraIL'>IZ paktının 
imzasını artık geclktlrmemeie karar 
vermiştir ve muahedcnln yaTım saat 

evvel Ankarada. imza edilmiş oldu
ğunu meclise haber verebilmekle bah
tiyar buluııuyorum. -şiddetli alluslar

Bu muahedenln metni yann meb'us

lann emrine imide bulunacaktır. 

Muahrdenin en az 15 sene için mu

te...,_. uu .. ~J 1:o~ıcriyoı· ki. ıl.JllilŞDla 

şimdiki fe\·k.alj.c)e ah\;ale munbasır 

mu\'akkat l.ıir teahhuı de~!I alab -

dar üç hukumet.i.n uzuu Dltiddetli bir 
t~ri.k.i me:-.ai polilika:ı;.ı takibine az -
me&.mi.ş olduklarına kuvvelle ıchadet 
eden blr ve.'likadır. 1\lü.zakerelerin 
me21>'ut bir nehceye vard.J,iını ve mil-
1eil hakmda çok bu.yük hlJ.rmet ve 
mezlyeilerl ve . eciyesi bak.kında hay
ranlık ve lakdlr hisleri besledl!imiz 
bir memleketle sıkı ve samlmJ mü -
nasebeUerlml:ıi tem.bir eylemiş oldu
iuınuzu öj'renmenin meclis iç.in bü
yük bir mcoınunlyeU mucip olacafı
m üınit ediyorum. -alluşlar-. 

Londra, 19 (A.A.) - Avam Kama
rası.nda Çemberlayn ve Atlle'den son
ra liberal muhalefeti namına sö~ a
lan llarris de Ankara anlaşmaları -
nın lmusı nüınasebetile hükümetl 
tebrik etmiş ırc ezcümle demiştir ki: 

(D:ışt.arsı.!ı l ,nci s.ıy'ada) 

reket edecek ol.n trenlHrle ya
taklı vagonlar da bulu~acak,ır. 

AnkaJJ, b (İKDAM Muh:ıhi
rinxlen) - Dem.ry<)l şdbekomi -
zın ana kollarından birınin Er
zuruma vannasLe, demiryolu sı
yasetın en müh:~ hedef~ rin
den bırine daha va~ıJmıı; o.uyor. 

Erzurum ~ıattınıd i.ışaatına .3 .. -
vastan ıL.taren 933 te baş anm~ 
ve bu;:ıun halt n Erzuruma var
ması ve Erzurum iotasy:munun 
işletmıye aç.iması k .... 1 O-mus-

~~ ' 
Yuroun bu ana hatt nı tama n- ı 

lamak hususunda sarfed"lcn hım
İnet ve eide edılen ITIU\'aifakı -
yet, dcnmyolu sıyas~tinin Latiıı

ki ı olu~"'"· mıLetiınizin kafa, 
kol ve ı araca göstere leceği kur
ret ve ka'b.liyet bir miyar ola -
bilecek kadar önemlid•· 

Malatya iltisakı ile beraber Er
zurunı hattı. ın ll2unluk..an ye -
kü.nu 690 k.:Ometreyc ve ın~aat 
maısrailan y kunu da 80 P' iyon 
liraya yaklaşnıı.ştır. 

l~üNüN TENKiTLERi 

Ölen Dirilmez 
(Baş tarafı 1 ıncı sayfada) 

Bir misal alalım: Narcile, nargile 
büyük bir zt\ ktl, her kahvede nar

gile bulunurdu. Derken blr &"Ün bu 

zevk hast landı. :'ttlkrobu maliımdu, 
seromunu )'aphlar, canlandırdılar; 

fakat ne de olsa sakat kaldı, klilede 
bucakta pinrkıı,·or. 

Öküz araba ile Alemdalına ritmek 

eğlenceydi. Ya11n her ('uma. surü sü
ru ökuz arabaları yediden 7etmişe 

kadar insanla dolu Alemdatı yolunu 
tutardı. Gün1rrı!en bir :ün bu eilrn
ce bast.atandı, mikrobu m:ılümdu, 

devasını verdiler, ölmPdl, fakat ne 
de olır.a malti1 k3ldı. Bütün yaz mev
siminde bir iki araba. rene A1emda
fına gidiyor. 

Nerede e tabii ömtirleriol ikmal 
edecekler. Bunu önlemeie, nargile1I 
ölümden kurtarıp umumi zevk hali· 

ne koymai"a. oküz a.rabalarile Alem

datma sıtmeii moda .. kllııe aokma
p tmkin yoktur. 
Yaşmak, ferace, tezhip, Mlnyattir, 

kırk katlı baklava, orta oyunu, çedik 

papuç, keşkül, isl, Karacöz işte ölen 

ve dirllmelertnr im.kin olmıyan 2evk.· 

ler ve eğlenceler. 

Ka.ragöz ve orta OJ'UDDndab rayrisl 

mikrobu mrçhul, devasız bir hasta

lıktan ı-lttiler. Orta oyunu ile Kara

cözün mikrobu maJümdu. Birk.ac lr:e;

re serom ya1uldı, canlanır ı-ibi oldu .. 

lar; fakat artık uzun yatı-amaları ka .. 

bil dei;Udlr. 
Bir aTkadaş hayıflanıyor; ~oyle ya

zıyor: 

(Ba:r t.arnfı ı tnei sayfada 

ALMAı'I TEBLiCi 
Berlin, 19 (A.A.ı - Alman 

yüksek ku'Ilııııda heyetinin teb
lıgi, ·Garbı.el<, muhaTebenın ilk 

• kısmının h.ıtama ermı.ş. olduğu
nu bıı.dirmcktroır. 

Tcbligdc. u c:.het ıiave edili -
yor; 

..:)J.ar retı:~ı ı.e Horr-->ba -ıo..tclı 
~yu .. u a..:asa. .• :;ı..a .:. Jnan k,taatı, he
' :iz A . 1n Jpr2_ .:da btı..unan 
a~an müfreze.uıne hucı.m 
e:rr::;ler v k ,J bır "' ardıe
den sonra bu mıifrc.zelen h14ciu
dl \ ~ hudc.aun ötesine kadar püs 
kürtmüş.erdir. 

Cephenin d . .,er ku;ımlarıruia 
aı:cilk meYzii topçu faaliyeti \'e 
ı.>t kşaf loollarının '-arekatı gö
rül!"'" .ıştür 
SIGFRİD HAITI TAKVİYE 

EDlLlYOR 
Londra, 19 (A.A.) - Lussm -

bw>: aan alman haberrerae M.o
se .. e ı.:ehr. suların.n yilkselmiş 

ve tugyanıarın b8:jlamış oldugu 
bildırı.lınektdcir. Almanlar, Liık
semburg hududu kaljjısında Sig
frid hattını faaliyetle takviye et
meJ<:teair. Almanlar, derin siper
ler kazmakta ve muazzam tel ör
güler vücude getirmektedirler. 

ALMANLAR 60 TAYYARE 
DÜ$ÜR.ı."1ÜŞLER 

Berlin, 19 (A.A.) - Resmi bı.r 
istat ·tik, haDbin bidayetinden -
beri 12 si İngt.iz olın;;:k uzere 60 
düşman tay _:.aresinin garp cep -
hesinde dili urülmüş olduğunu bil 
dirmektedir. 

Bu ayın ı 7 sine kadar Alınan
lanıı. ı;ıarp cephesinde ui[radıkla
rı zayiat, 196 maktul, 356 yaraiı 
ve 114 kayıptan ilbarettir. 

25 Frans12 z:.bitile 664 Franoız 
nefer. esır edilmişti.r. 

FRA: 'SIZ TEBLİGİ 
Parl•. 19 (A.A.) - 19.10.939 ak,am 

leblii'i: 
BUKtin tki taraftan bllha sa Mo -

sellpin şarkındaki bölgede mütead
dit devriye faaliyeti kaydedilnıL,ttr. 

Bu bolgede top<;umuz bilhassa fa

alişet röstermiştır. 

Çemberlayn'ın Aam Kamrasındaki Beyanatı 

Jları. ten beri Türkiyenin saıht me· 
deniyet ve iktı adi inkişaf sahaların· 
da muaı.ı.am terakkiler baş.aran bir 
memleket olduiu biUııı....,sa kayde ıa
J"&Ddll'. Türkiyenin beynelmilel ka .. 
uun, nlz:ım ve şeref ve vekar için o
lan bu mücadelede bizimle birlikte 
bulunması bilhassa baz verici bir şey

dir. 

«- Acaba bir yerde Karaıöz oy .. 

UUYOI' mu? 

•- Evvelki Ramaz&n vardı amma 
bu sene lıjltmedim.. 

Alınan maliımatın heyeti umumi -
y .. ı cöılennektedir k~ Almanlar 11 
Teş:rinlevvelde Mo llln fal'k1nda al

tı kllomctrrlik. ve SaaTm ıarkmda da 
30 kllomet"rellk bir cephe ih:erinde 
ta:ınu.z etmişlerdir. Bu taarrnzlar a· 
kim kalırutlır. EyllU bldayetlııde ta
arruz .şeklinde Ueri sürdü.iü.müs fır .. 
kaJar kısmı külllsl vertlen emre 07 ... 
gun olaTak ceri çekl1dJkten sonra ba
ı.ı süvari kuvvetlerUe blr kao piya
de kıt'ası temas halinde kalmıı,tır. 

:&levzuubahll fırkaların hareketleri 

bazı noktalarda 10 lr:Uometre7I bu -
lan bir derinlik lçlııde bütün cephe
de mükemmel bir ıJe.k.Udc cereyan et
m4tir. Bu kuvvetler daimi tabklma
hmızın llerlsinde evvelden terıtp e

'9.ilmiş olan bir hat üzerinde ah.nnut

lar ve pek zayıf zayiat venu..i.ı,lercUr. 

Bununla beraber, blr ubitte elli ne
ferden mürekkep olan bir mülrne 

düşman tarafından s;:evrllmlf ve ıe· 

c:-aaUe müdafaada buJunmuştur. 
Balen muharebme cephesi, bir k1.9 

tr-nevvUçten sonra tesbH edilmiş o
lan hat üzerinde teeStiÜ etmiftlr. 

l\fuhtelif noktalarda esirler aldık. 

. Londra, 19 (A.A.) - Türk - İn
~ılız - >'ransıo: anlaşmalarının An
karada ırnza.sını müteakip, Çem
berla~ Doktor Refik Saydama 
hU9US~ bir telgraf çekerek iyi te
ırıennı ve t~rilclerini bildirmiş
tir 

Lonıdra •. 19 (A.A.) - Royter A
jansı btldirı:ıror: 

/\VIJIID Kaınarasuıda Çember
}a)"n Ankarada Türk - Fransız -
t~iliız ~ııaının .imzaı;ını al-

kışlar arasında haıber vermiştir. 
I.şçi muhalefeti namına söz a

lan Atılee, bu anlaı;manın uzun 
müddet devamı ve İrıgilterenin 
Türkiyeye karşı olan dostluğu -
ı un artması ümit ve temennisini 
P.:istermiş ve Jıararetle alkışlan
nl.'ltır. 

Londra, 19 (A.A.) - Royter A
ansı bild;riyor: 
Türk - İn.ııiliz - Fransız anlq

ınası hakkında beyanatta bııılun-

mak üzere Avam Kamarasında 
ceryan etmekte olan müzakere
yi kesen Başvekil Çemberlayn 
ezcümle demiştir ki: 

Geçen mayısın 21 inde Türki
ye ve İngiltere hükümetlerinin 
uzun müddetli ve karşılıklı ma
hiyette bir anlaşma akdi için mu
talbık kaldıklarını ve buna inti -
zaren iki hükumetin bazı ahval
de tesirli bir surette teşriki me
saiye ve ellerinden gelen muave-

AMERİKADA 
Vaşington, 19 (A.A.) - Türk -

İ~iliz - FranıSız aıtlaşmas;nın im 
zası Amerika siy ııSi mahfillerin
de müttefikler iç:n mühim bir 
diplomatik muvaffakiyet olarak 
telakki edilmektedır. Vaşington 
da zanedildii[ine göre, anlaşma
nın ilk tesiri İtalyan bitaraflığı
nı tahkim ve bu suretle müttefik 
·eri Akdenizde mühim bir endi
•e<ien ku rtarmli olacaktır. 

c .....•...••.............•••.......••••••••••• 
... Belediyeler ve Ballr:evlerl eU:I Ba

cmazan an'anelerinl dlrlıtecek te-dbtr 

calmahdır-. Kaybolan eüzel ldet Te 

can'ane1erlmU biras l"&Yretle ba'sö 
•ba'detme\'te nall ..ılabltlD dt,-or. 

Arkada ımızın özl -nine hiırmrl e· 
deriz ne ~are kt Bası a'delmevt lnya
mete cünündt"dir. l .JJ"amette.n evvel 
öten dtrllnıl't. 

İTİZAR 

Yazı9D..l.Zln çok1ulundan Atatürk ve 
Muh&mmed tl"frlkalanmı11 dercede
m.-dtk. f"lr:uyuculanmııdan öz:ir ıli

'•T"fz. 

SAYFA - 3 

Parti Müstakil 
Grupu Toplandı 
Türk - lngiliz - Fransız Mu • 
ahedesi Ta s v i p Olundu 

Ankara, 19 (A.A.) - C. H. P. 
müs1akıl grupu, 19.10.939 perşem 
lıe günü toplanmıştır. 

Evvelce yapılmış olan dekla -
rasy<ınlann temadisi olmak üzere 
Türkiye - Fransa - İngilt.!re ara
sırula imza için hazırlanan mua
hede prof esi hakkında Başvekil 
ve Hj!ric:iye Vekaleti vek,Jı Dr. 
Refik Saydam tarafından, ge
rek parti grupunda gerek müs
takil grupta, verilen izahat üze
rinde müzakerede bulunulmuş 
ve proje ittifakla tasvip edilmış
tir. 

Fon Papen 
(Baş ta.rarı 1 in<'i sa~ fada) 

akametı artık şı...,n1ıeye maha bı
rakmamaktı!dır. 

Hitler'in arzusu ile, harap ve 
barınılmaz bir Lehis an' nakle
dilmek üzere yuvalan'ldan zcrla 
ayrılan Baltık Almanlar arıu ın 
da bir iısyan halı hükum urmek
tedır 
Diğer taraftan İngiliz - Sovyet 

ticareti anlaşması, Alman ma:hfil
lerinde fen'L karşılanmış olup, 
bu mahafil, Von Rı'bbentrop'un 
ujf.-adığı muvaffakıyetsizliğ n şü
mulünü şimdi ôlçmek 1ed •lcr. 

Fo:l Pap:nin Kızıda Çalışıvor 
Alm::,."1 elçisi Von Papen'in Ber 

line g:tl!ğini yazm.ı;tık. Ek;;ye 
<.•ve büyük kızı refakat elmek
tedcr. Kücük kızı İstanbulda kal
mıştır. Duyulduğuna göre, elçı
nin küçük kızı, burada obir vazi
fe almıştır. Bu vazife !udur Sı
raselvilerdeki Alınan hastahanesi 
!hemşireliği! ... 

. Kaymakamlar "ras:r.
da Tayin va Terfiler 

Ankara. 19 (İKDAM j\iuhabi
rinden) - Kaymakamlar a"asın
da 60 liradan 70 ! raya terfi edi
lenler şunlardır: 

Bodrum kavmak.ınnı Ekre~ Se
vencan, Adıyaman kaymaka:: ı 
Şevket, Korku'eli kaymakamı Ze
ki, Milas Kaymakamı Rasım, T.re 
'bol" kaymakamı Mitıhat, Si\Tihı
sar kaymakamı Rüştü, Gel5bolu 
kı:.ymakamı Tevfik, İneholu kay
makamı Faik, Bel'gaına ka"}•ma
kamı Sevket Kayahan. 

Maaşları 70 liradan 80 lıraya 
terfi edilen vall mua.vinleri: Kas
tamonu va:li muavini Feridun, 
Samsun vali muavini Orhan. 

Mardin mektupçusu Asım Te -
kinin maaşı da 50 liradan 60 li· 
raya çıkanlınUjtır. 

---00000---• 

İtalyanın 
İdaresinde 
Balkan Bloku 
Belıgrad, 19 (A.A.) - Siyasi. 

mahafilde, İtalyanın idaresi al
tınx:!a bir Balkan blokunun teş
kiliJle intizar edilmektedir. Bal
kan memleketleri arasındııı bir el
birliği temini için siyasi müzake
reler cereyan ettiğı soyıleniliyor. 
Türkiye ile Bulgaristan arasll• 
da bir elbirliğ! .bilhassa arzu edil
mektedir. Teşkili mevzuu bahso
lan blokun k:.t't bir bıtımıflık si
yaseti takip edeceği söyflenmek
tedir. 

ACI BiR OLO 
Ha.bamız ..-e büyük babam doktor 

Jll'aat Suren• (P ... ) İsfendiyar oil• 
memleketine ve mensup olduiu dok
torluk camiasına kırk küsıır yıllık 
verlmli ve düri::ııt bir hizmetten ıJAl• 

ra dün sabah ansızın öldü. 
Cenazesl burün saat 10.30 da Ka • 

dıköyünde Cevlzllkle Şifa <okağın -
da.ki evinden k.a1dıTılarak Kadıkö1 

tskeleslnden saat 10.45 te kalkar•k 
h......t vapurla Beflklafa s<çlrllerrlt 
Beşiktaş camilnde namazı kıhndtk. -
tan aonra Yahya efendi kabrtltanın
llaltl ane mrtlenlne def•edilecd,tir, 

Milhendi9 ve müteahhit Kud
ret İsfendJJIU' oilu. 
Alpullu şekrr fabrikası müdü· 
rü Fatln İ<ıfrndlyar oilu. 
Torunu Ahmet İsfendly~r ottu. 



SAYFA-' 

Türk-Sovyet Münasebatl' 
(Bq taralı 1 inci ı•yfada) 

Avrupa sahuı.oda büyük ehemmiyeti 
haiz bir hidise teşkil etmektedir. Bu 

vikıanın sarih mi.nuı Ankara h~
kümetinin qiltere Ue Fransaya ver
djtl söze sadık kalmak kararmda ol
duiu ve Türkiyenln, SoVJet - Alınan 

nytuz dalreılne kalmaktan ıuak bu
l•ndııfu4ur. 

Ayni mehafll. Baltık tnem.Je.lı:etıeri
nin nümnne tqkll etutıerı haltha:ınr 

vazlyelle Saracolluuun Moslı:ova mti-
• ıakerelerlne nJbayet verebllm.tş ol -
nıasmda, Ttlrt17e.nin, l'erek siyasi 1'8-

rek askert b&lmııdaıı mutlak lollldall
nln müna.kqa kabul etmez deJUini 
&örmektedir. 

Nihayet, bu mehalll, Moskova mü
zakerelerinin inkıtaı ile Von Papen'tn 
Ankaradan mtlsf.a.ceJen BerUne hare
keli arasın4• bir münasebet sörnıelı:
tedtrıer. 

FRANSADA 

Parla, 19 (A.A.) - Reuıer ajansı 

blldlri:ror: 

Türk aiJ'uefuıbı, Hoskovıa. veçhe
siyle sarp devlelleri veohesinl lellf 
etmenin kolay söriiııdilğii :ran resmi 
meballl4e lebarüz etllrilmekledlr. 

Bunan kola7lılı, 11arp devlellerl 
•eoh .. lnln, yalnu: yakın Şark ve Bal
ka.oıar meseleleriyle münasebattar 
olmamıdaııılır. Fakal, anlatılıyor 
kJ, Ruslar blrdenbire üçüncü bir 
devlelln miidahalesl üzerine Türk -
Sovyet miinaaebeUerl hududunu • • 
ıan &ekllfler dermeyan etm .. lerdir. 

Von Rfbbentrop Moskovada bu • 
lundufu &ırada Balkan meselelerinin 
haUedllmemeafnclen dolayıdır ki, o 
nma.ndanberi bu meselelere müda • 
tile elmekledlr. 

iNGİLTEREDE 

Lonclra, 19 (A.A.) - -Royter. 
Tiirkl:renln son Sovyel tekllflerlnl 

reddetmesini bu sabahkl 1a2eteler ga
yel iyi kartılamakla ve bunu Türkl

yenJn İngtltere ve Fra.nsaya kaqı 
dllrüsfülnln bir ifadesi ve iyi niye

tinin ve netemasyonal teahhütıere 

sadakatin bir nümunesi olarak kar
şılamaklaılır. 

Gazeteler, Türklyenln İnglllere ve 
Fransaya olan dostluğunun Sovyet .. 

lerle olan dostluğuna engel teşkil e

demJyeceğini ehemmiyetle kaydedi • 
:JorJar. 

Times gazetesinin diplomatik mu
habiri diyor ki: 

Türk - Sovyet müzakerelerinin in
kıtaı sebebi maJOmdur: 

Anlaşmanın 
Kat'ileşmesi 
Karşısında 

(Baş tarafı l inci sayfada) 
Fakat zalılrde Danzlg ve Koridor 

meselelert vesile edilerek eıkarılmıt 
olan bUbran hakikatte o kadar derin 
ve ıirlfi davalara Te emellere dayan
makta 141, ki daha zuhurunun Dk haf

talarında her tarafa sirayet etmek ıs

lldadını söslerdl. Bu lolldadm 1'arşı
sıncla da her devle! 11lbl bizim l~ln de 

vulyeii hü7tik bir basli'elle derpiş 

eylemek ve ona •öre tedbir ltüha.z 

eylemek bir zaruret haJinl aldı. 

İııle dün akpm Ankarada ıııı.aıan
:mış; olan anlaşma, btıhassa bu zaru

relln dof;prduiu milsbel bir nelice

den başka bir teY delildir. Bu anlat
ma Balkanların ve Şarki Akdenlzln 

suJh ve sükdnunu idame hususunda 

faydalı tesirler ı:österecekıtr. Şu hal

de bundan bizim müstefit olduğumuz 

kadar İn&"illı ve Fransızlar da müste

fll olacaklar demektir. Zaten İngiliz 
ve Fransız matbuah bizim keudllerlle 

anlaşmamıza çok ehemmiyet vermek

te ve bu münasebetle gayet hararet

li yazılar yazmakta idiler. Batta. bn 
meyanda Fransız siyasi muharrirle

rinden Mösyö Pier Donimlk: «Bu 

defa Türkiyeyi kazanmış olmamıı:, 

İngiliz ve Fr&nsız diplomasisi için za· 
ferlerin en büyüğüdür» Iibi sözlerle 

Fransız etkin umumiyeslnin Türkt .. 
yenin yardımına ve dostluğuna ver-

Yeni Sovyei lelilifleri Tiirkl:renin 
İngiltere ve Fransa ile glrifmlş oldn
iu kahhüUertn tamamlle Wrki de
lilse de bunların ı:enlş bir nlobet cla
hllinde tadilini tazammun ediyordu. 
Türkler ta:ranı takdir bir dllriistl ile 
reçen Mayısta Sovyetlerln de malu
matı dahlllnde tevessül ettikleri ıl .. 
ya.seti terketmekten imtina eyle.uıltı

lerdir. Bu yeni tekliflerin teferrüatı 
malfim dei'lldlr. F&kal bunların Al -

.manlarla son yaptıkları anlaşmaya ts
llnat ettıil zannediliyor • 

FRANSA MATBUATININ 
TEFSİRLERİ 

Paris 19 (A.A.) - aPelll Parsen» 
Türklerin, Saracoğlu - Molotof mü
zakerelerinde gösterdikleri yüksek 
tuuru r&teren ıu mütaleaları derme
yan ediyor: 

«Müza-kerelerin, Rus - 'rlU'k me
nafii hududunu ve Moskovanm ayni 
za.maııda Berfin menaflfni de müda
faa elliği ıörülmüştür. Alman dip
Jomaa:bi, Butazloinin ve Çanakkale -
nin, büyil.k harpte kapatılmasının e
hemmiyetini hatırlıyarak, bu vaziye

tin yeniden tabaddüsü h:ıln Kremlin 

nezdtode bütün 1"ayretini sarfetmiş

llr. Faul Türkler, beynelmllel mua
hedelere sadık ve Fransa İngllt. dosl

lujuna kartı dürilBt kalmqlarılır. 

l\tontrö anlaşması hükümleri mer'!I 

bulunmaktadır. Ankara hökfimeilnln 

azlmkirlıl;ı, içlerinden ikisini, yani 

Yunaulstan ile Romanya, ~lltereden 
ve Fransa.dan yardım vaidleri almq 
olan Balkan antantı devletlerine kar .. 

tı yapılabilecek olan bazı teşebbüs .. 
lerl akim. bırakmaktadır. 

Ankaranm sarahatle ifade edilen 

azmi, PeUt JonrnaJ, Je Jour ve Ocuv· 
re diğer Parls .-azetelerlnin hepsi ta.
rafından büyük bir takdirle karşılan
m11tır. 

Diier taraftan, Von Papen'in a .. 
Jela.ceıe hareketı, Türkiye üzerindeki 
Alınan tazyikinin tam akam.eti gibi 
telakki edilmektedir. 

Le petit Journal'da, Pierraut, ee· 
cümle diyor ki: 

Moskova, kendi hesabına olduğu 

kadar Almanya. hesabına da müza -
kerede bulunmlll}tur. Almanta., da· 
ha yakınlarda, Ankarada tam bir a .. 
kamete uğramıştı. Bunu MoskO\'a va
sıtasiyle teliflye ça.IJşmış, fakat yük .. 
sek bir şuur eseri gösteren Türki
ye, bütün tazyiklere boyun eğmekten 
imtina imtina suretiyle, sözüne sadık 
kalmıştı:r. 

Bulgar Kabinesi 
İstifa Etti 

Sofya, 19 (A.A.) - 1934 oone
sinderılberi iktidar mevkiinde bu
lunan Köseivanof ka'binesinin is
tifası haıberi, bu istifanın beynel
milel vaziıyetin fev ka·J.ade nazik 
btJlunduğu bir zamanda vukuun
dan dolayı bütün memlekette de
rin bir tesir hfusı! etmJııtir. 

Öğlıe zamanına kadar müstafi 
Köse:ivanofun halefi haldonda hiç 
ıbir maliimat yoktu. Müstafi hü
kfunet, cari iş).erin tedvirine me
mur edi:l.miştir. Siyasi ma!lıfiIDer
de yeni hükumetin son seneln 
zarfında Kooeivanof tarafından 
takip edilen siyasete devam ede
ceği beyan ediılmektedir. 

Suıbranya meclisi, 28 birinci -
teşrinde t.oplanacak~r. . 
BULGARISTANDA AS'KERI 

SEVK.İYAT 
Son günlerde Semplon ekspre

sinin Sirkeciye geç gelmesininse
bebi, yolcular tarafından iddia o
lunduğuna göre, BuLgarjstanda 
yapılan askıeri sevkiya.ttır. Yolcu
ların söylediğine göre, Ekspres 
treni Fi!Jıbey,ı: 60 kilometre me
safede bulunan Kostanalbanya is
tasyonunda belcletilirkıen, hat ü
zerinde asker yüklü 14 tren gö
rülmüştür. Bundan başka, Al -
manyadan yeni getirilmiş 15 tay
yare yüklü bir tren de nazarı dik
kati çekmiştir. Asker yüklü tren
lerde bazı toplar da görülmüştür. 

TAKViM ve HAVA 

diJi ehemmlyele lercüman olmakla 20 BİRİNCİTEŞRİN 1939 

Fotoğraf tahlillerl 
Bize fotoğrafınızı gönderiniz 
kim olduğunuz.u söyliyeli111 

NECATİ İDİL (Beyotlu) 
Kendi halin

de bir tip. İyl

J'llltı sever. Ar

ka.dqJarının ve 

dostlarının yar .. 

dımına koşar. 

Bassasiır. A .. 

•lmkllrdır. Gö

rüşü kuvvetli .. 
vetllclir. 

* YAŞAR BATlllAN (Şişli) 

D,ikkalll bir 

llp. Clalışkan -

dır .. Pratik h -

yat iflerinde 

fazla. muvaffak 

olur. Dikkat 

hassası kuvvet-

ildir. Muuiazam 
çalışmayı sever. 

SAGLl8' 
Nezleye Karşı 

Sonbaharın bilhassa istanbulclakl 
vaziyeti çok mütehavvild1r. Sabah .. 
leyin ı:üneş billün lhllşamUe elrafını 
neşelendirdiği halde öğleye yağmur 

ya.far. Bu sebepten Jhtlyatsızlık ne

ticesinde nezle ve saire hast:a.Jık pe
flnizl bırakmaz. 

Eu dikkatli ve ihtiyatJı oJmanaz ı .. 
cap eden bugünlerde yapacağınız şu
dur: 

Evveli pardesüye dikkat etmek ve 
sonra cereyanlı yerlerde oturmamak 
liizımdır. Ufak dlkkatslzUkler netice .. 

sfnde bazan büyük teli.ketler meyda
na geleceğbıden bu dikk"lt ve ihtiyatı 
kat'Jyyen unutmayuıız 

Bilhassa Bayanlar glyinişlerlne faz
la dikkat etmeli ve açık bulunmama
lıdır. Biraz üşütmek, biraı terlemek 
derhal nezleyi, soğuk aıırıubğmı mey. 
da.n:l getlrfr. 

B€>1R.§A 
'C' ~ ,, ·~- ·- · 

ANKARA 
19. 10 • 939 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frauk 
100 Liret 
100 İsviçre Fr. 
100 Florin 
100 Rayifmark 

100 Belra 

100 Drahmi 
100 Leva 
100 Clek Kronu 
100 Peçeta 

100 Zloti 

100 Penı:ü 

100 Ley 

100 Dinar 

100 l'en 
100 İsveç Kr. 
100 Ruble 

Kapanış 

5.24 
130.025 

2.96875 
6.675 

29.3475 
69.5425 

22.04 

0.97 
1.5975 

13.1825 

23.425 

0.9525 

2.495 

30.6125 
31.19 

ESBAJ\1 ve TAHVİLAT 
Türk borcu D peyin 19.35 
Ergani 
Sivas - Erzurum J 
Cunıhuriyel l\lerkez Bankası 
p.,şln 

BA YRAJ\IDA KİMSESİZ 
YAVRULAR 

19.55 
19.40 
19.90 

103.-

Mes'ut ve bahtiyar yavrularınızın 

bayramlıklarını hazı:rlarken yardıma 

ve sevgiye muhta~ kJmsesfz yavru
ları da sevindirmenizi Çocuk Eslrı1e· 
me Kurumu saytıyle diler. 

aamınl Müm .. slll ve Ne~i;yal Di
rektörü: A. Naci, Basıldıtı Yer: 

Son Telgraf Basımevı. 

t K D A M 

[~~ı 
Su Meselesi Hakkında 

Beyotlunda Flruzai:ada olurau bir 
okuyucumuz mektuplarında. diyor ki: 

- Geçenlerde gazetenize bir mek
tup yazdım. Su meselesinden şiki.yet 
ettim. Neşretliniz. Garip şey. Su i
daresi buna kat'Jyyen cevap vermecli. 
Tetkik etmek lüzumunu blle gör -
medi. 

Bunun manasını an.byamadım. Su 
idaresi belediyenin malıdır. Yani İs
tanbul şehrinin malıdır. Şehirlinin 

müracaatını, dUeğinJ kabul etmlyen 
şehir idaresine mensup bahusus su 
gibi en mühim bir ihtiyaç idaresi o
lur mu? 
Eğer bu müesseseler gazeteleri o

kumuyor:eaj okuyarak balkın arzula
nnı takip etmesi lizım gelmez mJ? 

.s 
Yeni Nüfus Sayımı 

ALİ ERSAN (İstanbul) 
- Yenl nüfus sayurıı 1940 b ya .. 

pılacaktır. Hazırlıklar ilerlemektedir. 
HALİT ÜNSAL (Galata) 

1 - Kendi dUlılir. 
2 - Şimdilik ziyaret kabııl edil 

miyor. 

NUSRET ERTEZ (İstanbul) 
- Dört yıl evvel orta mektebin 

son sııufuıdan ayrıldım. Yaşım 18 
orta mektebin son sınlfma devam e
debilir miyim?. 

- Evet. 

>f 
Samatyada oturan okuyucularımız

dan S. Yaşın.kılıç. 
- Meklubunuzu aldık. Bahseltlgi

nJz meselelerden dolayı böyük tees
sür duyduk. Maalesef Sual - Cevap 
sütunumuzda yolladığınız mektuplar 
şu dakikada elimizde değildir. Sua-1-
lerinizl tekrar etmenizi rica ederiz. 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

20/l O /939 C uım a ak~aıını 
Saat 20,30 da 

AZRAİL TATİL YAPIYOR 

* iSTiKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISMINDA 

2-0/10/939 Cunna akşamı 
Saat 20,20 da 

HİNDİSTAN CEVİZİ 

HALK OPERETİ 
Bu akşam 9 da 

(ZIRDELİLER) 
Yazan: Yusuf Sururi 

Yakında: (Kadınların Beğendiği) 
M. Yesari'nin 

ZAYİ - İstanbul İthal&! Gümrü
ğünden 6613 sayılı beyannamenin 
mahsup makbuzwıu zayi ettiğimden 

yenisini çıkartacağım.dan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Muhlis Emek. 

ZAYİ - Rize Askerlik Şubesinden 
aldığ:un askerl vesikam ile nillus 
cüzdanımı zayi ettim. Yenilerini ala
cağımdan eskilerinin hükmü yoktur. 

Rize Çe;;ımeköyünde İlyas oğlu 
Rıza Yılmaz 

İstanbul İkinci İcra Memurluğun
dan: 

Bjr borçtan dolayı mahpus ve pa
raya çevrilmesine karar verilen elbi
se dolabı, büie, komodin, vitrin, ma
sa vesaire 25/10/939 tarihine müsa
dif Çar$amba günü saat 12 den 13 e 
kadar Beyoğlwıda İstiklfil caddesinde 
140 numaralı mağazada ilk açık art
tırma suretile satılacağı mezklir gün 
ve saatte kıymetinin yüzde yetnıi~ 

beşini bulmadığı takdirde ikjnci art
tırmanın 27/10/939 tarihine müsadlf 
Cuma günü ayni mahal ve saatte j

kinci açık arttırma surctile satılaca
ğı. talip olanların mahallinde bulu -
nacak memuruna müracaatları ilAn 
olunur. (21234) 

• CUMA 

ed~!:~~ih .. ::·;:~!:.~ı:;,~:;:: :ıc:cu .~3:ün: 29:u:.~eşr~~G: İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 
rnüstenit olan bu anlaşmadan, diğer Ramazan: 7 Bızır: 188 

939135
0 

hloblr devletin alınmasına ve ştip • Güneş: 6.15 Akşam: l"l.Z2 Eınniyet Sandığına borçlu ölü Bay Bedrj varislerine iHln yolile tebllğ: 
b('ye düşmesine :zerre kadar mahal Öğle: 11.59 Yatsı: 15.53 Bay Bedri Boğaz.içi Mlrgiln Ulukö y Boyacıköy mahallesi Mirgün cadde-
yoktur. Bizim ıibl sulhperver bir İkindi: 15.00 İmsak: 4..38 si Birinci sokak eski 36 mü, yeni 10 (yenl sokak ismi Sa!sak) 10 numaralı 
millet ıoın bir tarafa sıkt dostluk bağ- müşterek geçit mahalli ile müSterek su hazinesini müştemil bir evin tama-
larlle bağlanmak, kendllerlle doğru- HAVA VAZİYETİ mmı birinci derecede ipotek göstererek 22/5/933 tarihinde 16263/391 hesap 

d • • ı 1 y-ııko··y mcteoroloJ·ı· ı'stasyonundan numarasile sandJğımızdan aldığı (590) lira borcu 16/ 5/39 tarihine kadar dan o5 ruya hiçbir ibtila ımız o mı.. ...., 
ahuan ma.lf.nnata göre hava yurdUll ödemediğinden faiz komisyon ve masarifi ile beraber borç (991) lira. (99) 

,,yan başka devletlere husumet nan et- kuruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 numaralı kanun mucibince hakkında icra 
nıek demek değildir, ve olamaz. Her- Trakya. Doğu Ana.dolu bölgelerinde 1 

kısmen bulutlu, diğer bölgelerde açık takibi başlanmak üzere tanı.im olunan ihbarname borçlunun mukave ename-

Gayrimenkul Satış İlônı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 

Elisavinin 19333 hesap No. sile sandığımızdan aldığı (450) liraya karşı 

birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hakında ya
pılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 ıncı maddesinin matufu 40 ıncı 
maddesine göre satılması icap eden Beyoğlunda Tatavla mahallesinde eski Des 
pot yeni Kokoroz sokağında eski 3 yeni 5 en yeni 9 numaralı kfı:gir evin ta
mamı biı· buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. 

Satış tapu sici] kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen 
(110) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin temi
nat mektubu da kabul olunur. Birik.mis bütün vergilerle belediye resim

leri ve tellclliye rüsunıu borçluya aittir. Aı·ttırnıa sartnaınesi 1/11/939 tari

hinden itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık 
bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu izahat ta sartnamede ve 
takip dosyasında vardır. Artbrmnya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek sa
tılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her seyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. 

Birinci arttırma 4/12/939 tarihine müsadif Pazartesi günü Cağaloğltında 
k&in sandığunızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. · Muvakkat ihale 
yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icap eden gayri
menkul mükellefiyetile sandık alacağını tamamen geçmiş olması Şarttır. Ak

si takdirde son arttıranın teahhüdü baki kalmak fiartile 19/12/939 tarihine 
müsadii Salı günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacak
tır. Bu arttırmada gayrimenkuJ en çok arttıranın üstünde bırakılacakhr. 

Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan a15.kadarlar ve irtifak hakkı sahipleri
nin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden 

itibaren yjrıni gün içinde evrakı ınüsbitelerile beraber dairemize bildirme
leri lfizımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş oJ'lnlarla hakları tapu sicille
rilc sabit olmıyanlar sahş b edelinin p ;ıylaşmasından harir; J ... :.alır · ar. Dcı.ha faz
la malO.mat almak isteyenlerin 939/15.ı\7 dosya numarasile Sandığımız hukuk 
~!eri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilfuı olunur. 

* 
DİKKAT 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınangayrimenkulü ipctek göstermek iste
yenlere muhamminlerinıizin koyınuş olduğu kıymetin o/o 40 nı tecavüz etme
mek üzere ihale bedeliııin yarısına kadar lJorç ve.rmek suretile kolaylık 

göstermektedir. (8672) 

''DELOS,, Vapuru 
1939 Temmuz ~yı nihayetinde Hamburg'tan 

"Delos,, vapuruna lstanbul ıçın yüklenmiş olan 
malların son liman olarak Burga2.'da Gümrük an
barlarına tahliye edilmiş olduğunu Doyçe Levante 
Linye Türkiye Umumi Acentalığı, alıcıların nazarı 
iltılaına arzeder. 

Füzuli masraf ve müşkilata meydan verilmemek 
üzere alıcıların yedlerinde mevcut konşimentoların 
Hey'eti mecmuasını muktezi muamelatın ikmali 
zımnında Almanya' daki yükleyicilerine iade etme
leri tavsiye olunur. 

DOYÇE LEVANTE LiNYE 
Türkiye Umumi Acentalıgı - Galata, Hovagimyan Han 

İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 
939/324 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Ba y Sırrı varislerine ilfuı yolile tebliğ. 

Bay Sırrı İçerenköy mahallesi Eyri sokak eski 14. 13 yeni 8:6 numaralı ah-
şap bir evin tamamını birinci derec·ede ipotek göstererek 25/8/931 tarihinde 
13 hesap numarasile sandığımızdan aldığı (170) liı·a borcu 15/5/939 tarihine 
kadal' ödemediğinden -faiz, komisyon ve masarifi ile beraber broç (125) li
ra (07) kuruşa varmıştır. Bu sebep le 3202 numaralı kanun mucibince 
hakkında icra takibi başlanmak üzere tanzim olunan ihbarname borçlunun 
mukavelenan1ede gösterdiği ik~metga hına gönderilmiş ise de borçlu Bay Sır
rının yukarıda yazılı ad.reste öldüğü anlaşılmış ve tebliğ yapılaına

mıştu·. Mezkür kanunlın 45 inci madd esi vefat halinde tebligatın ilfi.n sure
tile yapılmasını ~mirdir. Borçlı.ı ölü Bay Sırrı mirasçıları işbu ilfı.n tarihinden 
itibaren bir buçuk ay içinde sandığı mıza müracaatla murislerinin borcunu 
ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir itirazları var ise bildirmeleri lA
zımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmaz lar veyahut başlıyan takibi usul daire
sinde durdurmazlarsa ipotekli gayrimenkul mezk.0.r kanuna göre sandıkça 

satılacaktır. Bu cihetler alakadarlarc a bilinip ona göre hareket edilmek ve 
her birine ayrı ayrı ihbarname tebliği makamına kaim olmak üzere keyfi-
yet ilftn olunur. (8635) 

P. T. T. Umun Müdürlüğünden 
ı - İdare ihtiyacı için 800 adet onlu tevzi kutusu kapalı zarfla eksiltme

ye çıkarılmışbr. 
2 - Muhammen bedel (7200) muvakkat teminat (540) lira olup eksilt

mesi 25 Biı-incit•irin 939 ÇarŞaınba günü saat (16) da An.karada P. T. T. 
Umum Müdürlük binasındaki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - istekliler muvakat teminat makbuz veya teminat mektubile ka
nuni vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 15 e kadar mez .. 
kO.r komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazun, İstanbulda P. T. T. Leva
zım. ayniyat şubesi müdürlUklerinden bedelsiz olarak mukabilinde verilecek-
tir. c8002> 

Üniv~rsite A. E. P. Komisyonundan 
AJınaeak Şeyler Muhammen Muvakkat İhale .W.ü aaat 

flalı lemlnalı 

lira lira 

Üniversite nakliyat lıayvanlan için 680 51 6/11/939 14 
buğday, kepek, arpa, ot, saman 
Kulak, boğaz, burun klinigine alına- 1'90 112 > 14.5 
cak tıbbi illlt 
Anatomi JAboratuvarına iki kalem tıb- 1376 104 > 1~ 

bl ecza 
Yukarıda yazılı üç kalem eşya yazılı saatlerde açık eksiltmeye konulmuş .. 

tur. İsteklilerin 939 Ticaret Odası kayıt ve teminat makbuzJarile ihale günü 
rektörlüğe gelmeleri. Liste ve prtnameler her gün rektörlükte görülür. 

•8645> 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden 

1234501e9.ı 

1 - Abdal - Bir uzuv. 2 - Bir şe· 
birde. 3 - Hoşa gltmlyenler. 4 - Ka
dın - Söz. 5 - Anlar - Rakam. 6 -
Etrafındakiler. 7 - Zamir işareti .. 
Nazı seven. 8 - Vazgeçmek - Ufak 
kıymetli taş. 9 - Büyük ilim mer -
kezi - Beygir. 10 - Bir şehir - is -
llkbal. 

YUKARIDAN AŞAGI: 

1 - Yapmak. 2 - Teessill etmek. 

3 - Fena - Geniş değil. 4 - Delil -

L:ilettayin. 5 - Çalgı - Bir nehir -
Blr emri hazır. 6 - D~i hayvan .. 

Nefi eda.tı - NefJ işareti. 7 - Bir şe .. 
bir - Bir isim. 8 - İkinci harfi (i) 

olsa. idi kapalı kalacaktı. 9 - Türk
ler - Israr etınek. 10 - Edat - Deni:ı. 

ölçüsii - Eski bir medeniyet kuran, 

r-n~ 
Ankara Radyosu 

- DALGA UZUNLUGU -

1 

T.A.Q. H,H •· 11111 &... ıt ıı;,.. 
T.A.P. Sl,79 m. MU Kel. H 11.w. 

HU-. lU Koo. U~ Kw 

20 1 inci Teşrin Cuma 
Saat 12.30 Program ve memleket 

saat ayarı. 
Saat 12.35 Ajans ve meteoroloji ha

berleri. 
Saaı 12.50 Türk müziği (Pi.) 

Saal 13.30 - U.OO lllüzik (Karışık 

program - Pi.) 

Saat 18.00 Program. 

Saat 18.05 Memleket saat a.yarı, a
jans ve meteoroloji haberJerl 

Saat 18,25 Türk müziği (Fasıl he
yell). 

Saat 19.10 Konuşma (Haftalık Spor 
Servisi). 

Saal 19.25 Türk müziği. Clafanlar: 
Kemal Niyazi Seyhun, Cevdet Çağla, 

ŞerU İpli, Hasan Gür. l - Okuyan: 

Müzeyyen Sena.r. ı .. Saıahattln Pı .. 

nar .. Rast ,a.rkı: (Yalnız benim ol.) 

z .. Arif Bey - Mahur şarkı: (Senin 

durmak derdinilk eyler beni). 3 - Halk 

türküsü .. (A.. Fadimem haydi senle 

kaçalım). 4 - Balk lürküsü - (Me

ıeJi MeşeH). 2 - Okuyan: MeOıaret 

Safnak. 1 - • • • . . .. Hüseyni 

şarkı: (Çektim elimi gayri). 2 - Hü

seyin Fahri - Hüseyni şarkı: (Vasim .. 

la aana). 3 .. Halk türküsü - (Ssrne

rlm kıyma bana). 3 - Okuyan: Sa

di Boşses. 1 - Lemi - Hicaz şarkı: 

(Var mıdır takrire hacet). 2 .. Udi 

Fahri - Hicaz şarkı: (Bahar olsa çe .. 
uıenzar olsa.). 3 - Sel Pınar - Hicaz 
şarkı: (Hasta kalbimde açılımş). 4 -

Zeki Arif .. Şehnaz şarkı: (Beni at.eş· 
lere yakan). 

Saat 20.10 Temsil. 

Saat 21.18 M'ıizik (Radyo orkeslıı>

SJ • Şef: Basan Ferit AJnar). 1 - Fra
nek: «Senfoni> (re minör). 2 - Tscb· 
ikovsky: .capprlcclo İtallen>. 

Saat 2:?.00 Memleket saat ayarı, a
jans haberleri, zraat, esham - tahvl· 
Jil, kambiyo - Nukut borsası (Flat). 

Saal Z2.20 Müzik (Cazbant - Pi.) 
Saal Z3.25 - 23.30 Yarınki program 

ve kapanış. 

1'-Iantarlı muşambalar, storlar 
perdeler vesalr her türlü 

TEFRİŞAT 
kesle mumkün olduğu kadar dost ge.. 1 1 im ı· de go"sterdlg" ı' ı'katnetgAhına gönderilm -ı'cı ise de borçlu Bay Bedri yukal'ıda ya,. geçmiş, rüzg:irlar umum yet e ş a ı .., ;.. kı 
çinmek ba~hca emelimizdir, bu eme- zılı adı·es\e o"Jdu' ğü anlaı;ıılmı"'. ve tebliğ yapılamamıştır. MezkOr kanunun 45 ı - Muhammen bedeli (922) lira tutan oilAhtar fabrikası dere boyu s- Levazunah, Beyoğlunda BAK.ER istikametten, Ege bölgelerinde orta ~ ~ kt 
hmlzin semimiyetine ne kadar ina.. kuvvette dlier yerlerde a.çık geçmiş.. inci maddesi ve1at halinde tebligatın iHln suretile yapılmasını Amirdir mında yapılacak tahkimat i§inin pazarlık suretile ihalesi yapılaca ır. mağazalarında her yerden müsait 
nıJırsa, Avrupa sulhuna da o merte• Borçlu ölü Bedri mirasçıları işbu il An tarihniden itibaren bir buçuk ay 2 - Muvakkat teminat (69.15) liradır. şartlar ve ueuz fiatlarla satılmak .. 
be bl:r.mel edHmi3 olacağını da bü- tir~ün İstanbulda hava. açık geçmiş, içinde sandığımıza müracaatla murisle rinin borcunu ödemeleri veya kanunen S - Pazarlık 24/10/939 Salı günü saat 15 de Metro han binasının beşin- tadır. Beyaz eşya dairemizde ha-

~----~~~~~~d~euvaım·~~-k~d~l~r~e~t~m~•t-~--d~·~~d~~m~a~kUü~z~«~•w•!•~-~~k~a~b~u~kUş!ey~a~n~b~ir~i~fu~a~z~l:~~ı~v~ar~i~~ ~-~~-~~·· ~-~----~~~~ ~~-~n~ü 
,u.., ..; d . .,..,mazlanı<ı.Jı:ı<>lek~l--j4'-=::.,.,B~ul;'_~· ~a~l~t_ıı~a~r::;tn;::a;:!m:;:eı::;e;r_ı:;;"d::a::,re:,nın::;·:_:l•:_:v:azı:,:m::._:m:;ü::dur::" ~l:tl:ğünd:'::en::~p=a:ras=ız:..:te=-~jll~y:ata:k örtülerinin fiatları kıya: 


