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Moskova torpttosu ve Sara coflu torpitodan ayr1hrken 
:AL* ... ,,, '" . .. • ,o, ,,, .. .. ... "'""' ... 
Ankara Muahedesi 
Sovyetler Ve Biz 

Refik Saydam Hükumeti Hakikaten Du-
rendişane Hareket Etmiştir. Asil Türk 

Mi 11 eti, Bunu Takdire Layık Görecektir. 
-

YAZAN : Ebüzziyazade VELiD 
Evvelki akşam ancak radyoda din

Jlyeblldliimlz yeni muahedenin, dün 
ıazetelerde intişar etmiş olan metni
ni büyük bir dikkat ile okuduk. Mu· 
abedeyl heyeti umwntyesJ itibarile 
fena. bulmadık. Bilhassa muahedeye 
zeyil olan 2 numaralı protokolde, 
tcabhüdatunızın memleketimizi Rus
ya ile bir harbe sürüklemeie icbar 
edcmlyecei"l hakkındaki kat'i sara
hat bizi büsbütün memnun ve mü
le•elli elli. 

Bazı kimselerin büyük bir s~vinçle 
tt"loikki edeceklerini tahrohı eyJedij'i
miz bu yent mu.Jıabedc karşısında, 

ya'LımıLın daha ilk satırlarında ihti
razlı bir lisan kullandıfımızdan do
layı karilcrimizln bizi maıur ıörme
lrrini rica ederiz. 

Bir adına Meşrutiyet, diğer adına. 

da Hürriyet denilen macerayı mc-r -
lekette ilin etUğimlzdenberl başımı
r.a o kadar işler &eldi, kendimizi öyle 
büyük gailelerin içine attık, hele öy

le boyumuz.dan büyük serıuzeştıere 

slrl.ştik , ki o devri idrak etmiş olan 
nesil harici ve milli me~lelerde pek 
tabii olarak dürendlşliii ve bedbin
liği kendlne rehper edinmek zarure -
tintle kalmı,hr. Şu soıı otuz. sene zar
fında hudutlarımızdan kaybettiğimiz 
vatan aksamı, bir sinema teridl gibi 
ıcözıimüztin önünden &"Cf;'İrllecek olur
sa. acısına yürekler dayanmaz ve fe
J;ikeUn bu derece hav~alaya sı.tmaz. 

1911 eneslndf.' Trablusgarbe vuku
bulJ.n taarruzdanbt>rl mülkün ne kıy
mettar kL<;ımlraını t'ldC'n ('ıkarma.dık. 

Akdeniz frıerinde üç büyük kıt'ayı 

yekdiferine bafhyan bir şanlı ,.c anh 
muazzam vatana malik idik. 1911 te
cavüzü ile açJJan felaket devrJnln 
evvela. Adriyatik sahillerine dayanan 
Rumeli imparatorlufumuzu, arkasın
dan Trablusgarbi, ondan sonra da. 

&"afiliirıe bir politika ne Almanlara 
b;ı.ilanarak harbiumuıniye iştirak yü
zünden koca blllidı aMbiye impara -
torulfumuzu birer birrr elden kaçır
dık. Ya maddi ve ('oirafi kıymetine 
naha bi('llmek mümkün ohnıyan bu 
vatan ak"Jamı elimJzden alınırken a
kıtlıfımt?: Türk kaıun:ı, verdiğimiz 
Türk kurbanına Df> di:ı;rllm? Anado-
1unun bu'"tin Yer yer l!,!'-17 ve in~an -
C\l·~ harabrzar hal gehnc ine hep o 

... E~NÇ OSMAN 
B (J .Y.-.IJ.K TAR i H T 
~,R9MAN 

müthiş ve gafil<ine harpler sebep 
olmuştur. yer yer uaıe ve enini hila 
yüreklerimizi sızlatan bu kudsi ve 
üz topraklar yliz binlerce, hatta mil
yonl.ıl'ca Öztürk evlachnı, ~\frikada, 
Avrupa.da, A'>yada vatanı mı.idafaa 

kayguıııc sehit vcl'mi., ve onwı için 
bugün btrı:ok kı~ımları çift. iz Ye çu
buksuz kalını;, birçok oeaklarında 

duınan tütmez ohnuı;;lur. 
.işte bil. Tlirk vatanının bedbaht 

.i\le~rutlyet evlit.dı, otuz senedir hep 
bu faciaların fahidl ve seyircl~i ola 
ola ideti kendi gölgemizden ve ha
disatın hayalinden ürker bir hale 
geldiflmizden dolayıdır, ki hcrhan•i 
yeni bir ihtilif ve harp ihtimali kar
şısında çok ihtirazh ve ihtiyath da•
randmasını şiddetle iltizam ediyoruz. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

EBUZZ!Y AZADE 

Velid 

Müteahhidin Eli 
Süpürgeli Ada
mı Ne Yapar ?. 
Cihangir Asfalt Yolunun 
Macl!rasını Dinleyin 
Cihangirde senelerdenberi batak

hk halinde bulunan «('ihanglr cadde
si• kısa bir :ıaman içinde a~faıtla 

kaplandı. 

Asfaltlama işi biteli bir ay olmuş 

caddenin üzerine serpUcn kumlar he
nüz savruJmamıştır. Bu cadde mevkii 
dolayısnc kamyon' ve araba rlbl ve
saiti nakliyenin pek az &"eçtlfl bir 
yerdir. &yle o~duiu halde asfalt ta
bakasının altına düşenmiş olan çakıl· 
lar daha ~imdiden yerlerinden çık
maia başlamıştır. ller sabah, müte -
ahlıidin tavL.if ettJği bir adam, erken
den, t'addC'~·ı dolaşmkta ve elindeki 
süpiırge ilt> rakılların fırladığı nok-
tahtrı kuınla örtmektPdtr. .. 

Belf'diyt.• hf'ııüı. raddeyi tesellum 
etmediyse hf')'eti ff.'nni:vPsi va~ıWile 

vaziyeti tc!-tbil ettirmeli ve ıslal:.ını 

temin eylemeltdir. 
Tesellüm eyledJ1·sr bo:ıukluklarda_n 

\ mıitcvellit zararı müteahhide tazmin 
ettirmelidir. Bu ~ekildl" ka•ırsa l'ele
cek ~ene cadde eski haline bulaf.'ak

hr. 
Belediye müfettl..,Jeri çakılların fır

ladığı ;\·erlf.'ri buhnakta mtişkulit <:r
kc>cek olurlarsa idarf"haıu•mi:zf' 
racaat edt·billrlt>r, kendilrrine 

HARBİN AKDENİZ VE BALKANLARA 
YAYILMASINA MANİ OLACAKTIR! 

1 

ŞüK ü SARACO •L 
Dün Bir Sovyet Harp Gemisi 
İle Sivastopoldan 12.15 De 

ŞEH iMiZE GELDi 
Hariciye Vekilimiz 
Dün Ankaraya Gitti 

Sovyetlerle ileri
de Konuşmalara 
Devam Edeceğiz 

·i~~~.f~ 

.. 
saracoilu Tophane de sell.mlanıyor. 

Bir müddette!>beri Sovyet Rus
yada bulunan Hariciye Vekilimiz 
Şükrü Saraçoğlu dün saat 12 de 
Sovvet Rusyanın Moskova tor· 
µito muhribi ile şehri'Tlı"Zc dön
müştür. 

Mosko\"a torpitoou kendisini 
takip eden Frunza isimli diğer bır 
torpito ile beraber saat 11 i ge
çerek Bogaza girmış ve Beyler· 
bevi önlerine geldiği vakit 21 
pare top atarak şehri selamla • 
mıştır. 

Bu sırada İstanbul valisi Lut 
fi Kırdar, İstanbul Komutanı Ge
neral Halis, Parti müfettişi Tev
fik Fikret Sı1ay, Emniyet Müdü
rü Muzaffer ve Üni\"ersite Rek· 
törü Cemil Bilse! Sakarya motÖ· 
rile Hariciye Vekilimizi karşılla
mak üzere vola çıkmışlar ve tor· 
pitoları Ortaköy önlerinde karşı· 
lamışlardır. Motör Dolmabahçe
·e karlar torpitolan takip etmiş 

ve burada Moskova torpitosuna 
(Arkası 3 Uncü sayfada) 
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Demiryolu Zaferimiz 
\ 

I i Erzurum 1-f attı Dün Büyük i 
1

• Merasımle Açıldı , 
Erzurum, 20 (A.A.) - Anado

lu Ajansının hususi surette gön· 
derdiği muhabiri bildirivor: 

Erzurum bugün en büyük gü
nünün yasadı. Ray ferşiyatınrn 
bura\" a erişi iği ilk gıinQ..enlberi 
Erzu.rumun büvük bir sabırsız -
!ıkla ve iştiyakla beklediği bu a
çı • · töreni taıbiatın burası için 
µt>k sem ı, , . ., rr.iL.adekar dav • 

nauıgı bu i.11e' s'mde ı,;o 

tün cıvar vilfn·etle· mümessille· 
ri ile en küçüğünden en liüvüğü· 
ne kadar Erzurum ha'kının teşkil 
e ·!ediği mıihkşeı'." b .. dekor i· 
çinıde yapıldı. 

i tasyon dışındaki merasimden 
sonra tekrar istasyona gidilen k 
burada kurulan takın kurdel:ila· 
rı hayırlı temennilerle kesilmek 
surt"tilc Siva< . Erz tattı 
Nafıa Vekilı Fuat Cc'b<-'o'' 

·~..,.-·rf-1 

Başvekilimiz ve lnrntere Bü:tiil< Elçisi muahedeyi imza ediyorlar 

Türk -ingiliz -Fransız Paktı Akisleri 
rO'"' • .,,.. ....... .., .. . .., .. ..,, 

• '' Türkiye, Balkanlarda Ayni ()_torite I le 
• 

l.Jzlaştırıcı Ve istikrar Ettirici Devlet 
• 

Rolünü ifaya Devam Edecektir,, 

BAŞVEKİLİMIZLE DALADYE VE ÇEMBERLA YN 
ARASINDA TEATİ EDİLEN TELGRAFLAR 
Romaya göre: Bu muahede, Balkanlar ve Akdeniz yani İtalyanın 
kayıtsız kalmıyacağı iki mıntaka hususunda yeni amil ve 

unsurlar ortaya çıkarabilecek mahiyettedir. 
Ankara, 20 (A.A.) - Turk • Fran

sız - İn&'illz karşıhkh yardım mua -
hedesinln Ankarada imzası mıinase
betlle, Fransız Başvekili Edvard D.a
ladier, Başvekil Doktor Refik Say -
dam'a tela-ralJ bir mesaj l'Öndermi.'i 
ve Doktor Refik Saydam bu mesaja 

telgrafla cevap vermiştlr. 
Teati edilen mesajların metni aşa

tıdadır: 

Fransa ile Türkiye tarafından l'e -
çen 23 Haz,randa alınan taahhtltlerln 
neticesi olup iki memleketin tesanü -
dünü teyit eden anlaşmaların imza

Jandıiını şu saatt..-, Fransayı Türkl
yeye b:ıilıl· an dostluk bağlannın da
ha ziyade kuvvetlendiginl ,.e iki 

memleketin menfaat ,.e ideal mu~a
reketinln resnıen ifade edildiğini 

&'örmekten mutevellit d<"rln mem -
nunlyetiml eksel.:insJarına beyan et -
mekle bahtiyarım. 

Bugün, bütün hür mllleUerln bu -
kokunu slyanet için çarınşan bütün 
Fransızlara tercüman olarak, Fran -

sanın kardeş('e selamını duriı.st ve 
kahraman TUrk milletine lbl<ii edi-

yorum. 
DALADİER 

Türkiye ile Fransa arasındaki kar
şıbkh yardım muahedesinin imz~ı 

münasebetiyle, t"ksel<insınızın bana 
göndermek IUtfunda bulunduğu dos

tane mesajdan derin surette mtite -
has.sis oldum. Dün altına imzalarımızı 
ko~·duiumuz muhim muahcdenin, 

mt-mleketlerimiL.i biribirint baihyan 
dostluk ballarını etrafında tanin et· 
tltimh· yüksek ideal, halisane bir 
biz.mette bulunacağına kanaatim var

dır. 

Türk ınilletinin ,.e C'umhuri:ret hü· 
kiınıetinin kardC$tC srlamını a11;il ''r 
kahram n ı·ran 7.: millellne ihlal rc-

eJt.t ıtNıhU a un. P "'" 

.. ,.~\-U ' t 

Ankara, 20 (A.A.) - İn&ll• ve 
Fransız askeri he'.'t'·etıcri buzün Oile
deo evvel ve sonra Genel Kurmayda 
temaslanna devam etmişlerdir. ::\Iisa
firJerlmlz öğle yemeiiDi bnsu~i ola
rak yemi lerdir. 

İTALYANJN VAZİYETİ 

Roma, 20 (A.A.) - Siyasi mehafU, 
Türk - İngiliz - Fransız muahedesi 
bakında ,u ciheti kaydediyor ki, bu 
muahede, Balkanlar ve Akdf"niz ya-

ni İtalyanın kayıtsız kalmıyaeaiı lkt 
mıntaka hususunda yeni amıı ve un
ıurlar ortaya cıkarabilecek mahi;, et
tedir. 

GAZETELERİN JSE~RİYATI 

Roma, 28 (A.A.) - Gazeteler, 111< 
sahifelerinde İnl'lllz - Fransız - Türk 
misakın• ve bu hidlseye müt.f'allik 
haberleri bilhassa Tlırk hllkümetinin 
tesanüdünü tebarliz ettirmekte. Fa -

(Arka ı 3 üncü sayfada) 

1 Bulg~r Kabinesf 
Neden istifa Et i 
Kral Boris Muhtelif Siyasi Rical 
İle İstişarelere Devam Ediyor 
Sofya, 20 (A.A.) _ iyi haber 1 

alan malıfuller. kabinenin istıfa-
sı sebeplerinin, sadece dahili si· 
yasete müteallik oJmayJp, be_y · 
nclmi.el harl1öelerin de bu ışte 
mü ır oldugunu söylemektedır 
ıer. Krahn biıtiın eskı Ba.,'Vekil· 
!eri n esk; Hariciye ~azırla · 
rile .•'ı.şarc etmek niyetinde bu
lunma ı bu te ı teyit etmekte · 
dir. Bu geniş mikyastaki ısti~a
rc, yaz yetin cıd'diyetine bina· 
e . kralın memleket halet, ruhi· 
ye~ı hakkında tam bir fikır edin· 
mek ıs edigini göstermektedir. 
KRAL BORİS İSTİŞARELERE 

DEVAM EDİYOR 
ye, k. hın 

il U' 1 

yey ı tamamen ~msil eden bir 
milli bırlik hükiımetı kurmak 
arz_usuuda bulunduğu söylenmek 
tedir. 

Eski kabine, sadece, hiçbir par
tiye men.; . ı c.lmıyan nazırlard n 
mılrekkcp o :::luğu halde, yeni rr..ıl
li kabineye bırçak politıka adam 
!ar, da . .! bulunac kt T 

Milli meclis 28 !eşrınicvvelde 
toplanacaktır. Kral, ş :ndikı na· 
zır]ar1n, yarına kadar sürme.si 
muhtrmcl istişareler mıiddC'tın • 
cc v&Zif len e tll'\·am etme le ı· 
ni b 11= tu. 

Krg', c kı Başv4'kı le :den St Y· 
ç• ı: fo" f'u ' kı H 
vNılındnC'k 

rk fU bu. 'n ~ 
r c ı gorusmelerı· 
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Şehir .· Haberleri · 
·, .. . . , . ~ , -~·{I.": -· 

Hatıratı Yazan : Eski 

GENERAi. 

Topçu Müfettişi Emekli 

KEMAL KOÇER 

Gümrükteki 
Alman Malları 

T~~ibin-D~rinliklerine Dalm~k-la lstifadelerini /t/ı.al Edilecek 
Temin Etmek isti yenler Bulunabilirdi 

Bu zatlar arasında da müsel
liıılı kuV'Y'etleri doğrudan doğruya 
id~ edenler, 50 kadardır ve ar
kadaşları arasında tebariiz etmiş
lerdır. Bu arkadaşlar orduda kal
mışlar ve hakları mahfuz tutul
muştur. 

M. M. grubu iie Milli Müdafaa 
teşkı.Atı biri diğerinden ayrı iki 
teşakküklür .ve her ikisi de milli 
gaıyeye hadimdirler. Bu ciheti 
tasrih etmek icap ediyor. 

BL 1 NASIL TANIDIM? 

Bu genç, İstanbWda sekiz yıl 
kalmış, bu müıddet içinde dil öğ
renmek.le aneııgul olmuş ve istik· 
ba:l 'için . ~ıırilmiştır. Türkçe
yi, İstanbul ~ıvesile bir münev
ver Türk gibi konuşurdu. Mır 
hatabı ü:zermde daima iyi bir te
sir bırakır ve d0&t olmak yolunu 
bilirdi. Haıi>iye Nezareti daire
lerine sık sık uğrar, biıwk ar
kada$arın solı.belinden zevk alır
dı. Onun vazifesinin mallıiyeti
ne vakıflık. Bizj,ııı de dairedeki 
vır.ı:iJeıniz ilmi sahanın dı.şında 
değildi. Meslektaşız, meeleğe dair 
münakaşalar arada, zahiri de ol
sa, bir sempati ızyandınyordu. 
Bu ~rüşmeler, hatta şaılısımıza 
karşı gösterilen itimat, vazife -
sinden ve menfaatinden başka 
bir şey tan ımıy acağından emin 
bulunduğum genç}e hususiyet 
temin edemeııdi. Uzun süren has
bi:haller, onun lıisan bilgisini kuv 
vetJeııdiriyor, bizim için de hiç 
olmama bir eleman_kazamlmasa 
b>le, yardımına güvenilinese bi
k, ~en emin olmaya ya • 
rar, diyorduk. 

Bize yardım eden şahsiyetler
le hemhal olduktan sonra Bl ın 
ayni branşta, hatta ayni büroda 
bulunduğunu öğrenmiştim. Bu 
istillı\, onunla teması sılclaştınna.k. 
yerine, ondan mümkün mertebe 
kaçırrma;,;ı icap ediyordu. Ken -
di kendıme: 

•Şir'in dıiıin ka&~i cana 
gül.erektir• 

Diyordum. O, temaslarında si
ya.setten, hatta Anadolu vaziye
tinden az tba.hsederd.L RenJs ver
memeyi prensip olarak kaibul e
den biz de deriıa.l ihni münaka
şalar açardık.. Bu zata dairede 
kald;ğım müddetçe ta1ılı yü:ı gös
termiştim, onun üzıerinde bırak
tığım intıbai ö;,;emiyordwn, çün
kü her ~eyden önce ona itimat 
E.:ıc'>ilmeliydim. 

Elemli günler geçti, bu daire 
dostu da diğer müstevliler ar&.
s.rula çekildi, gitti. 

Dostumun memlckıetineo bir tet 
kik heyetile b"r.J.ıer gitmiştcın. 
Heyete iki mllımandar terfik et
tiler. Nç güzıcl tesadüf! Bur.lar
dan birisi Bı.., öteki Kn. dur. Genç 
arkadaş, kendi yurdunda misa
fir~ine karşı en büyük samimi
yeti deriğ etmiyordu, Fakat, be
nimle çok yakından alakadar <>l
duğunu seziyordum. 

Grapla - -• rününe kadar re
dakirane oaı..... eos..,. ... 

kadar geniş yolda, 12() k.i.lomet
re süratle yol alıyorduk. Büyük 
harp üzerine bir münakaşa devam 
ediyordu. Dediler ki: 

- Büyük haıtıe girmeniz cto,t
ru muydu? 

Bu sualin cevabını biraz ge
ciktirerek: 

- Aca<ba bizim siyasetimizi i
dare edenler de bu yoldan geç. 
tiler mi? 

Dedim. Zeki day maksadımı 
anlamıstı. 

Sofrada bahsi yine onıya inti
kal ettirdi ve k.olonel: 

- Londra sefirinin mektebe 
gerilen yoldan geçmiş olduğunu 
zannetmiyor, 

Diyordu. 
Gençle l:ıir kere daha anlaş -

mıştık. Dönüşte 

-Nereleri işliyorsanız, ziyaret 
edelbiliriz. 

:lıhtarından izhar ettiğim ka -
naatlerime inandığı anlaşılıyor

du. Filıhakika tank manevra -
lanna ve atışlarına, en yeni zırh
lıların toplarını tetkike, saılıra a
tışlarına, manevralara ve iıah iş
tirak ettik. 

O sırada sinir meseleıi had bir 
şekil alını~tı. Bununla beraber, 
misafirpevelikte bu adamlar hiç 
bir nokban gö&tanediler. 

Tüsk - Yunan hududunun ta:h
didine memur edilen lromLSy<>na 
Kn.. memur edilmişti. Ayrılırken 
vedaa geldi, benim de arzumu sor 
du: 

- Hakim tepeleri bizde bırak
manızı dilıer~ malüm ya, biz, 
meslek icabı, bu baranlara ehem
miyet veririz. 

Dedim, gülüştük. 
B:rkac defa ziyafetler verdi 

!er. Rıya.;et makamında bulwıan 
zat, hayat mektebın.oen ae ne:ı'cl 
etmiş btrı.si ıdi. Kulıand ıgı kc -
limelerin ancak bir manalı ol
duğuna işaret ediı:ordu. İyi bir 
taıhlil kudretini hajz olmakıla ~ 
raber, ben <>n un birçok kelimele
rinin birkaç manalı olduğuna ka
ni idim. 

BL: 
- G. yi görmiye gitmez misi

niz, uzun zamandanberi hasta -
dır. 

Bulgaristana GidenArkadi 
Vapuru limanımıza Geldi 

19 Teşrinievvel yani dün ak • 
şama kadar gümrüklere gelen ve 
aramızdaki ticaret anlaşması fes
hedilm~ <>!.duğundan memlekete 
ithaline müsaade eıdilmiyen Al -
man mallarının ithaline müsaade 
edildıği dün telefon.la gümrük • 
lere bildirilmiştir. Vekiller He
yetinin bu husustaki kararname
side bugünlerde te<bliğ ediılecek
tir. 

Müsaadeden bu sıibahtan iti
/haren gümrüklere gelecek mallar 
istifade edemiyecektir. 

Alınanlar da Alınan gümrük • 
Jerinıde birikmiş olan Türk mal
lannııı aynen iUlıaJ.ine müsaade 
edeceklerdir. Piyasa.da birçok 
malların bol:laşaca.ğı anlaşılmak
tadır. 

Harp başladığı f'(in limanımı -
za gelen ve memleketimize ait 
bil'Ç()k ms!lan baRaltmak ü:ıere 
bulunan "-hnan bandıralı Arka
di vapuru Bıılgaristanın Burııaz 
limanına ka-çmıştı. 

Y a.pılan ı >Şabbiisler Uz.erine ev
velki gün tekrar limarumız.a dön
mü.~ ve içinde bulunan mühim 
miktarda mallan boşııJtmağa baş 
la~tır. 

Buradan tekrar Bulgaristana 
gidecek olan vapur Almanyaya j 
gönderilmek üzere memleketimiz 
den mühim miktarda tütün yük
lemektedir. 

BELEDiYE 

Koçuk Su Plajı 
Şiııke!i Hayriye tarafından 

Küçüksuda vüç_ude getirilen de
niz hamamı rağbet görmemiştir. 
Billıası;a gazino ~ısını hiç işleme
miştir. Şırket; deniz hamamına 
önümüzdeki mevsimde yeni şe -
kil verec~i için bir proje ha~ır
lamaktadır. Proje yakııırla bele
diy~ verilecektir. 

Eoğazda Fabrika 
Yapılmıyacak 

Belediye, Boğaziçinde bundan 
sonra faibrika inşaatına müsaade 
etmiyccektir. Birkaç senedenberi 1 
bul:unduklan mıntakalarda ade
di çoğaltılan gaz tanklarının ye
niden çoğaltı.lınasına müsaade e
dilmiyccektir. 

Tünel Binası 
Tramvay, tünel \ 'C elektrik iş

letmc.sınin mevcut binaları ihti -
yacı karşılıyacak mik:arda değil
dir. Belediye, i~'.etmcnin tünel şu
besine mahsus olmak üzere bir 
bina yaptıracaktır. Binanın yeri 
Prost tarafından tesbit edilecek-
tir. 

DENiZ 

Güiİeysu lneboludan Tüc
car Malları Getirecek 

Dolma bahçe 
Yepyeni Bir 
Şekle Giriyor 

Projeyi Bahçeler Mü
tahassısı Yapacak 
Dolmai>a:hçe meydanıJ1.JI veri

lecek yem şekil ~ı yukarı tes
bit edilıni.ştır, İstanbul beıediyesi 
imar işieri müdürii.ığünün ha -
zırıadığı proje yakın.da :;ehircilik 
mü•oh...,,,,.sı Proost tarafından tet
kık ve imza edık'Cektir. Meyda -
run tan;-. ni ıle yakından alaka
dar <>lan Nafıa Vekaleti, evvel -
ce viıdetmiş olduğu Dolmaıbah -
çe ile Bdbek arasındaki yolun in
şaatına yardım edccegini yeni -
den belediyeye b:idirıniştir. 
Dolmaıbah~ sarayının karşı -

sında bulunan ve mitli saraylar 
müxiürlüğüne ait bulunan ağaç· 
lığın tanzimi kararla.şmıı;, bu hu
susla milli saraylar müdürlü -
ğüne liız.ıın gelen teb'.iğat ya:pli
mı.şlı. Mılli saraylar müdürlüğü 
tahsisatı mevcut o!madığı için 
baıhçeyi tanzim edemiyeceğini 
bildirmiştir. Belediye balı~ 
kendi vesaiti i:le tam ve tanzim 
edecektir. 

Prostla beraber Ş<..hrimizde tet 
kikler yapan Nafıa Vekfileti balı 
çe'er mütehassısı Lovo bu civan. 
da gezecek, bahçeye verilecek ye
ni şekli t€slıit edecektir. Milli 
saraylar müdürlüğüne ait bu bah
çe daha fazla ağaçlanıdınlacak 
ve bir ucu o civardaki yeşil saha 
ile .birleştirilecektir. Orman hali
ne konması kararlaşan milli sa
raylar müdürlüğüne ait bahçe, 
D<>lmaı',ahçe sarayına ayrı bir 
güzellik verecektir. 

ADLiYE 

Hukuk Mahkemr s nin 
Yeni Binası 

Adliye Vekiıleti tarafından sa
tın alınan eski Eınnıyet Müdür
lüğü binasında 8000 liralık tamir 
ve tadilat yaıatınlarak lıuras.nın 
İstanıbul hukuk mahkamelerine 
taılısis olunması kararlaştırılını.ş
tır. Tamirat işi, Nafıa Müdürlü
ğü taralindau dün bir müteah -
hide ihale olunmuştur. · 

Oskudar ·Adliye Sarayı 
Yeni •Üsküdar adliye sarayı• 

inşaatına hız verilmiştir. 
Fakat buna rağmen resmlkü • 

şat Cumhur;yet bayramına yetiş
tirilemiyecektir. Üsküdar adl~ye 
sarayının açJlma merasimi an -
cak 15 2 inci t6'lrin günü yapıla
bilecektir. 

ı---

f SORUYORUZ! 
1 
ı 

Doğru ise Çok Yazık! 
Bir okuyucuma yUIJ'or: 
o- K.arlulq IOD daraimda bir 

sa bul.nesi var ve onun 1anmda 
da lramva)' müslabdembılne mah· 
sus tücök blr pl&ntonlulr. var • 
O ha&ine orada vulfe sörenJere 
.af buyurunuz- hali vazifesi rör

dliiündea akşam oabalı lramvan 
binip inerken blll'Dammu BIDllııkı 

bkayıp leaetrüs elmedea lram -
vaya atl17oruz.a 

Banan lıaklkal olup olmadliau 
ıılikadarlaroaa 

Bırka& gün, kışlalan, müzeleri, 
mek:"P'Crı, hatta bazı Jiselıeri do
laştık. Büyük haııpt.en sonra ye
nilikleri t.etkik etmiye gitmiştik. 
Mi.lııaler, bir tetkik sahası olabi
lirdi. Tarihin deri.ııl.iklerine da!
malda da istifadeler temin etmek 
istiyenler •buluna.bllirdi. Fakat 
mazi ile değil, istikıba.Jıle aJaka
dardık. Erkiınıhariıiye mektebi
ni ziyarete gidiyorduk. O, yine 
bana refakat ediyprdu. Alttı oto
mobilin yanyana geçebileceği 

Evet, G. büyük bir yarduncı
mızdı, fakat onu sormak ve zi
yaretine gi~k işimize ı;ıelmez 
di Bu suali sükutla geçiştird.im. 
Ne de olsa, dostum gençtir, gös
terilen dostıluldarda kendinin de 
hissesi oi!uiiunu anlatmak, ben
de itimat uyandırmak istiyordu. 

(Arkaaınrl 

Hariciye Vekilimizin Sovyet 
Rusyadan harp gemisile dönmesi 
üzerine kendisini almak üzere 
Ödesaya hareket eden Güneysu 
vapuru Samsuna gitmişti. Vapur 
oradan ve İnebolu limanından ti-l 
caret malları yükliyerek Pazar- Soruyoruz 1 
lesi günü limanımıza gelecektir. 1-------------> 
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'Karlı Bir Kıs Sabahı 
-====I; Selami izzet - Mefharet Ersin 1 

Sana veniden tekrar tekrar 
rica edıyorwn. Şu sıkıntılı 
zarn3!'lında sana ·birazLCtk olsun 
faydam dok unnı&ana an üsaade 
M. Aksı takdiOOe çiftlik mi.i2aye
deve çıkınca Şadi i:le roka.bet e
ddıt:mek için fialı alabildiğine 
yU"KSC'ltıme~ rnt>Obur kalacağım. 
13oy lelikle benı d""ıa f:ızll zıya
na sukmu.ş oıacak.sın. Rıca ede -
rım makul ol ve bana çabuk ce
vap ver.• 

Beyaz bir kağ•t parçası üzeri
l!C yazılı olan bu sörUer, odanın 
denn -nzliği jçi.nde Galibin ku
laklarında bir çekiç daıi>esi gibi 

. filı.ri 

mek her şevi hali.etmek demek 
olacaktı. Fakat mesele görün -
düğü kadar basit defıııı;ti; Paki
zenin göriinü.şte ırayeı cömertçe 
olan rbu hareketinden istifade et
meden evvel düşünüLecek ba:şka 
bir elbet vardı ki, bu da Pey -
mandı. Genç aıdam iki ateş ara
s:nda kalmış ,;:Jb'ydi. Bu.t:i'nkü 
şera,t tahtında ya karısından vaz-ı' 
geçmesi liızınıgeliyordu, ya da 
kırk yıllık ıb1'ba ocağından. Çün
kü ıbir kere Pakizeye karşı bu 
kadar borçlandıktan sonra bu 
borçtan kurtu:lıınak için tek bir 
çare kalacaıktı. Genç kadınla ev
lemnek. Zaten Paki2enln keıı.di-

yoktu. Genç ka.dın kendisini sev
diğini açıktan açığa söylemek -
len çekinmiyordu. Bu Galibin 
bir yandan gururunu ok!;aımak
Ja beraber bir yandan da onu kor
kutuyordu. Zira genç adam ken
dine olan itimadıııı da yavaş ya
va~ kaybet.ıniye başlamıştı. Pa
kizere olan zfıfının güıı. ~CÇ"tikçe 
fazıl.ala~tığ.nı, onu görme'.i, onu 
kı>Uarının arasına almak düşün
ces:nin bile onu da:marlarma ka
dar garıp bir hazla titrettiğini 
gördükçe iıdeta kenıdi kendinden 
korkuyordu. Bütün °bunlar ye • 
tı.şm;yormuş giıbi şimdi bir de o
na borçlanırsa art.:.k iş işten geç
mış oalcaktı. 

Dışarıda uzun son<bahar gece
sinin derin sessizliği içınde bir 
bayktı> lli>t ÜS!<:' bırkaç kere öt
tü. Yukarıda sofadaki saat ikiyi, 
sonra üçü çalılı. Galip hfila oda -
sında, yaziıhanesinin başında, yum 
ruklar sıkılı, gözleri önündekj 
mektuba dikili düşünüyordu. E
vet evet 'buna şüphe yoktu, ya 
Peyman, ya çiftlik ellden gide -

t' İkisini binlen muhafaza 

Genç adam tbiribirine zıt bir a
lay düşünce içinde bunalmı.ş kal
mıştı. Ne yapacağını, nasıl bir ka
rar vereceğini bilmiyordu. Fa -
kat nihayet kararını verdi. Yum
ruğunu masaya vurarak sanki 
karşısında birisi varmış gibi yük
sek se,;e •·hayır, diye bağırdı. 
•Pakizcnin teklifini kaıbll'l edip, 
kendimi göz göre satamam, karı
mı da hiçbir zaman feda edemem. 
Cevizlikten vaz goçerım daha 
iyi. Fakat ne yapıp yapacağım, 
çiftliği su mel'un Şadiye kaptır -
mıy acağım. • Bu karan verdik -
ten sonra genç adam yaziılıane -
sinin gözünden zarf kağıt çıka· -
rarak Pakizeye bir mektup y112-
mağa başladı. 

Ertesi sabaıh Peyman aşağ;ya 
ind•ğı zaman geniş antredeki ma
sanın üte rinde kocas•nın ol yazı
sile Pakize Tek adresine yazılmı.ş 
ve postaya verilmek üzere hazır
lanmıı; kapaılı tbir zarf gördü. Kah 
valtı sofrasına otururlarken ko
casına: 

- Pakizeye mektup yazmııısın, 
yine köşke dair bir &eY mi sor -

1 Romanya Ti
caret Heyeti 
Dün Geldi 

Türle-Rumen Ticaret Müz
akereleri Bugün Başlıyor 

Yeni ticaret muahedesi müza
kerelerini yapacak olan Roman
ya heyeti diin Daçya vapurile 
şehrimize gelmiştir. Altı kişiden 
mürekkep olan heyetin reisi Di
mitresko'dur. Heyetin diğer aza
ları Dr. Nikolesko, mühendis Ka
pesko Avkatzano, Dr. Bremzeo, 
Dr. Ba1bu ve Dr. Mihailef'tir. 

Türk heyeti de bu saobah An -
karadan gelecektir. Müzakerele
re bugün deııhal Tophane köş -
künıde başlanması muhtcm~·Wir. 
Rcmıanya ile aramızdaki ticari 
münasebetler 250 milyon ley de
ğerindedir. 

Yeni yapılacak mukave:e bu 
miktarı arttıracak ır.ah;yette ola
caktır. Müzakerelerin 15 günsü
receği tahmin edilmektedir. 

---..:ıo---

MAARiF 

lzc:ler Yarın Ankaraya 
Gidiyorlar 

29 Birincitcşrin Cumhuriyet 
bayramında A.ukarada büyük res
migeçide İs lan bul ve Edirne mek
tep.ıeri izcileri de iştirak edecek- 1 
lerdir. 

İstanbul resmi mektepleri 350 
:Edirne 156 ve hususi mekt.ep -
!erden yalnız ·Boğaziçi lise.si• 
50 irei gönderecektir. Bu 550 ki
şilik kafile yarın Ankaraya ha
rekıet edeceklerdir. 

POLiS 

Başından Yaralandı 
Beykozda oturan Mehmet Er

dol ile Paş,.bahçede Reşadiyede 
mukim Kamil Kılıç; dün ıbir iş 
meselesinden kavgaya tutuşmuş
lardır. 

Neticede Kamil, Mehnıedin ka
fasına demir çubukla vurarak a
ğır surette yaraladı,ğından ya 
kalanmı.ştır. 

iki Otobüs Çarpıştı 
Ş<>ror Hasanın idaresindeki 

3086 numaralı ot.obüs ile; şoför 
Settarın kullandığı 1701 nwnaralı 
otobüs dün saıbah Ankara cad -
desinden geçerken çarpışmışlar
dır. Neticede her iki ar:ilıa da ha
sara uğramış fakat için<Wki yol
culara bir şey olm.am!fitır. 

iki Azılı Hırsız Yakala:ıdı 
Pol:s; Mustafa ve Şevket is • 

minde 2 azLı hırsızı dün adliye
ye teslim etmiştir. 

Bun:.ar: Suıllan.ahmelt.f duvar 
oyarak b'ir eve girmişler ve mille 
addit e,.:ı;a çalmı.şlardır. 

.3orgu hak1mli~i 2 sini de tev
kif e ır.iştir. 

Bastonla Yar&lamış 
Üsküdarda oturan Refik; ayni 

maiıaı!Jede mukim Vedianın ba
şına bastonla vurup yaraladığın
dan yakalarunı.ştır. 

Anf Kriz 
Fındı.klıda oturan İibrahiın A· 

dem isminde bir saralı, dün Be
yoğlundan geçerken üzeı;ine ani 
bir kriz gelerek yere düşmüştür. 

Zaıvallı saralı tedavi olunmak 
üzere Beyoğlu hastahanesine ka!
c:lınlmıştır. 

Galip sakin bir seale cevap ver
di: 

- Hayır bu sefer Cevizliğe dair 
bazı şeyler sordum. Bir müddet 
evvel kendisine vaziyeti yazmış, 
neredeyse Şadi ile kom.şuolmak 
üzere olduğunu h1'ber vermiş
tim. Bu meyaııda Şadiye olan 
borcumu vermeği kııllml .:derse 
Cevızliği kend:o::iine devrctmcğe 
amade oldu,ğumu biklirmeği de 
düşündüm. ~'akat soma bÖyle bir' 
tekltf yapmaktan v~eçtim. Ne 
de olsa ) abancım olan bir kadına 
iiınipaye minnet &ltında kalma -
ğı d'oğru bulınadım. Kendi ken -
dime bu işi esasından halletmek
ten başka çare yoktur dedim, ve 
bu düşünce i:e ona Şaıdiye olan 
borcumu ödemesine mukabil çift
Egi satın almasını ve sonra bana 
kıraya verır.osını tek!ıf ettim. 
Düşündüm ki, böyJelik:le ham ona 1 
karşı minnet altıı,ıda kalmadan ı 
kurtu1mw;, hem de çiftlikten de 
büsbütün ayrıJmamıı; olacağız. 1 
Nasıl fikrim muvafık değil mi? 
Peymanın yüre~i sızlooı, ~le-, 

ri yaşla doldu. Fakat bir şey söy-ı 
:lemedi. Genıe kadın ıbö\'le bir ka-

ATATÜRK'ÜN 
=SONGÜNL 
•I Yazan: Rahmi Yağız Tefrika: 6CI-' 

Başvekil Merasim Meydanında Metni Ata
türk Tarafından Hazırlanan Mesajı Okudu 

Gerek milli bayramların en e
hemmiyetlisi olan Cumhuriyet 
bayramı şenlikleri ve gerekse 
son tec,'inin birinci günü açıla · 
cak mecliste Ebedi Şeiin okuya
cakları yıllık nutku düşünen Baş
vekil bir ara umumi katip Hasan 
Rıza vasıtasile Atatürkün şu ne
şeli bulunduğu ikinci su alınma
dan sonr;ıki günlerde arzını mü
nasip görnnüş, bunu umumi kati
be söy !emiş, o da Aıtatürke arzet-
miııti. · 

Ankaraya bile gitmesine tıb -
ben imkan görül .. miyen Atatür
kün mi~li bayram münasebetile 
orduya bir mesaj göndermeleri, 
meclis:n kış mesai devresi top
lantısında da bir ıı..utuk söyle -
me~ri teamülünü bu sefer Baş
vekile okutturulacak bir suret 
şeklinde h112ırlanması idi. Şefin 
tasavvurları cümlesine dahildL 

Umumi katip bunu arzejince 
Atatürk iki şekli de kendisine söy 
lemiş, bunun için verdij(i direk -
tifler dahilinde ·bir mesaj ve bir 
de nutuk sureti hazırlarıırnasını 
emretmişti. 

Mesaj ve nutuk sureti hazırlan
dı. Bu da Ebedi Şefe arzolundu. 
28 T€ı'lrinievvel günü, Başvekil 
Anka raya hareketten evvel Ata
türk tarafından k1'bul edildi. İl
tifat gördükten sonra yalağın ba
şında oturarak hazırlanan mesaj 
ve nutuk sure'. lerini Elbedi Şefe 
okuou .. 20 dakika süren bu ka
bulde Atatürk bun:arla meşgul 
oldu. Yapılacak ilaveleri, çıkarı
';ıaJ~k r..oktaları işaret eltiklen 
sonra Ba'iveki! huzurdan ve sa
raydan aynlarak Ankaraya dön
m~tü .. Yine Ba>;vek:lin huzuı:da 
bıılunduğu müddet zarfında iki:ı.
ci su almanın neticesile urtırap
sız bir devre geçiren Ata:ürkün 
neşeli vaziyeti gözünden kaçma
mış, bu neş'eden sürurun aşın 
haddine ulaşan Başvek•I, An
karaya dönüşünde beşü.ş bir si
ma ile Ebedi Şefin çok iyi pür
sı.hhat vaziyetinde bulundukla • 
nnı uğurlayıcılar.c.a beyan et -
mi:jti. lşte, Başvekil ayni beşa -
şe~:., Ankaraı.·~ gitti. Gerek or
dunun m€5ajinı bayram günü 
geçit resminden evvel mr ı.siın 
meydanında okumak, / _kse 
meclisin açılış günü içtlnı~ua me-
bus.i.ara Atatürkün yıllık nıı!ku
nu kendi müsaadelerile okumak 
vazifesile meşgul olmuştu .. 

Fakat, - yukarıda işaret etti
'!iırniz g.ıbi - 29 İlkteşrin .ı;:ünü, Ku 
leli talebekr:nin muzika çalarak 
va·pur.i.a sarap önünden gcçerier
ken yaptıkları ~zahürattan mü
toh;;. .:ı..ilS olan \'E' o ge.ce bu ~ahas
süs~cn doğan bir tc.:;irle rahat -
sız~~ı artan. Ata ürkün sıhhat va
ziyeti artık saray muhitinde en
dişe uyandtran neticeye doğru 
yak!ıa~tığı farkediliyordu. 

·Birka1: gün içinde yine karaci
ğer alınan suyun }'Nine ayn.i mik 
tarda su birik tirrr,; kten gerı kal
ı:namış, 12 kiloluk bir su kütlesi 
yine ayni mahalde b:rikın~ti ... 

Ebedi Şefin ıztıraµları bu yuz
den tekrar artmağa başlamış, su 
ahnanın tevlit ettiği hafifliği, ra
hatı, ferah.lığı bittecrübe denemiş 
olan Atatürk Teşrinisaninirr ilk 
günlerinde evvelki gilbi bu suyun , 
bir üçüncü defa alınmasına he -
16mJeri.ıı mıJVafaka.\ini istemiş, 
birinci günü müzakere ve ~on -
siiltasyona lüzum göster.,n, ıkın
ci günü de yapılan konsultasyon 

rarın kocasına ne büyük bir ıztı
rnba mal olduğunu takdirde ge
cikmemiş.ti, fakat ne yazık ki, 
ayni kararın kendisi için ne bü
yük bir zafer teşkil ettiğini an
hyamamıı;tı. 

On beş gün sonra Pakizeden 
Ga'iibin tek.ifine muvafakat ce
vabı geldı. Galip geçirdikleri bü
yük buhrandan sonra hem biraz 
nefes almak, hem de satış işinin 
kan,uni p\i.rüzlerini temizlemek 
için Peymanı da alarak şehre in
dL O agam amca ile Diôbeste baş 
başa kaldıkları zaman hemen, 
dertleşıneğe başladılar. İhtiyar as 
ker içini çekerek: 

- Şu dünyanı.ıı işine bakın. 
Kim derdi ki, bu kadar senedir 
her türlü fırtınaya, her türlü fe
l&ke'te göfıüs gerdikten sonra kos
koca çiftlik nihayet yabancı el
lere ge<.:ccek le mal sahihı bura
da kiracı sıfatile oturacak? Iı;tc 
bütün bunlar kaderin cilvesi. Şu 
insanlar ne aciz mahlüklardır Ya _..._., 
ı..-uul. 

Di!lbeste mütevekkiliıne başını 
salladı: 

(Arbll ,TW) 

da - bu bahse gimıeden bırakU
ğırruz yerde yazıldığı gi:>i - he
kimler tereddüde dü.ş:ın~ler, iş
te bu arz keyfiyeti mevzuu bah
solurken Elbed.i Şefin verdikleri 
yeni bir emirle su aldırmadan 

üçüncü defa sarf.nazar e~leri 
esbalbı araştırılmıştı. 

Ya<pılan bütün teşebbüsler bir 
neticeye varamadı.. Atatürkün 
üçiincü defa da suyun alınmasın
da ısrar edişi sürüp gidiyor, he
kimler bunu geri bırakmağa ça. 
lıı;maJarına ra.itmen bunun alı -
konulmaısına ::;;uvaffakiyet el -
ve~miyordu. 

Nihayet 3 teşrinisani sabahı, 
Atatürk yeniden biriken ve es
ki hacmini alan suyun verdiği 
ı.ırtırap karşısında sabah vizita -
sına gelen hekimlere emretti: 

(Arkası var) 

Dış Politika · 
Muahedenin lnızasın
dan Sonra Vaziyet 
Türkiye • İncillere - haıwı ara

BIDda evelkl l"ÜJ1 Aııkarada lınn'•n 

muahede bakkmda. mllle&ler arası 

bülöa pakllaruı imzasında oldııiu 

slbl, Avrupanın muhtelif memlek.et

lerlndek.l •uetelerl.o müLaleaları, tet
ıirlert devam eylemektedir. Türk.IJ'e· 
nln ooirafi vazıyetlndek.1 ehemmiyet. 

müstesna va:ı.i}'et, milli müdafaa kuv
vetlerinin sa;ıamhğı, tesirleri, şllmu
lü, bu maahedenin bemerl diier m•
kaveJelere n.lsbetle daha cenlt ve fu
l& landa lelkllılae, lefslrlne \'esile 
leşkil eyleııılşllr. 

Bunuala beraber, cTQııılo, cDe)'• 
H Meyb ve cDe)'ll Telg-rab g1bl İn • 
&illere ııuelelerlnbı ldıılrlerbıe nls
be&en matedU ve makul esaslara da
J'&Dall lfadelu lanında laYSll ede
biliriz. İncıllere Böyler aJamı,, Sov
yetlerin Moakova müzakerelerinde 
yaplıklan lellilflerl, Almanyanın mil· 
da.halesi ve lsteklerile ali.kadar ıös· 
~rlJ'or. 

Türkiye Cumhııriyell hiiltilıııell, a• 
cık ve ııaıabııi ıloolluilın deva1n1 ar
•lllaruu, 8oV7eUerle dostluiunu la -
lıkbalde hu lürlö mııhlemel badi • 
seler~ raimen devam elUrmelı. kara

rını Ankara muahedeslle de rblUen 
en kuvveW, kal'i tanda bir defa da
ha labal eylemlşllr. Geçecek zaııwı, 
SoVJ'eUerle 7ardlm pak&.ının. imaası

nın bir fasıladan sonra bakllLa& ha· 
tine celeceilnl de tahmin e1lemewiae 
müsaittir. 

Coirafi vaziyell lllbarile Şarki Ak· 
denhde, Balkanlarda ve Çaaakka ... 
lede Türk milli müdafau1D1, mwlü 
bıııaııılyelbıl, lsllklillnl melhm bıi

tün tehlikelere karşı konı.mak, caran

ti eylemek buswnıncla, Tür.ld7e ca.m
bııriyell biiltiılllelbıla ııamlmi hare
kelluıal .-....ı.ıır. Mua-e mlİll
lıaalreıı ve mullak surelle ledafüidir, 

Ayni muahede, İncillere ve Fr
hiiltilıııellertııııı de .ırılrklye - 8ovyel
ler doollııiU- mııhafazaaı husU&Wl· 
da umı.I anularını da labal De, ba 
~e& le lakdlrle karfılamr, 

Şllplıe edlleıııea ki, Soneııuıa, 
Türk doellııianun dn..._ Barlcl-
7e VelrHhphlp lıloü.ondwı avdeU 
miiuuebeUle de venllklerl cevap, 
cklerdlklerl ııaıabııi m111<abele ve 
lealıllr, büllla ba haklkallul, Sav• 
)'el &ıuı-a rleaUııbı blalııı &öıiitlerl· 

ııabden \!Ok senit landa bildiklerini, 
aaladıldannı da laJ'ln elmlşlir. 

Pelll Joarnal, Le Jolll' Oevre ırll'' 

Fraasaııııı bul cuelelerlalıı miilale· 
alarmı ise, kı...men ve ban buaslar
da blrııa &)'kın olarak lanlf edebili· 
rls. 

An.kara maabedeslnln ruhu ve 
melnl, Alm&n)'Jınıa yapbfı harp ve)'& 
Alman7a aleyhine berllaad teeavü:ı
kir kayılları ve ı.aıan dahi iuim
man rylem-elı:ledlr. Siyasi llldıli· 

yellere, akldelel"ln mücadelesine, lk· 
lısaıli pyelerle yapılan oarı>qmaia
ra Ttlrlılye, dün oldata rlbl, Ankara 
maahedeslle de lıftlrak f'ylememlf, 
7alnızca Şarki Akdenbde. Balkan ... 

larda. yapdacak herhanı1 k'cavüae 
karşa müdafaasını kuvvetlendirmiş ... 
lir. 

Yine Ankara muahedesinin madde
leri, min:ı!lı bütün bu hakikatlerla 
canlı birer delil, bir vesikasıdır. 

Milli şerımızı. hlikilıııellmlzl ba 
muvaffül1eUert sulhün ve mesale· 
meUn mubafaDSllll tedafüi ea7eler· 
le bu büyük hlımellerl ıı ... blle lak· 
dlr ve tebrik! vaztre aayans. 

HAMİT Nuai JRMAK 
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TUrk-lngiliz-Fran- Alman Tayyareleri 
sız Paktı ve Almanya •• • I . 

Türk - lngiliz - Fransız 
.. '::.':," (4-A.) - ..._ - Dun Y ıne ngıltereye 
::.:-:==:=~-:: Bir Hücum Yapblar 

Daha ba pakta ıebddim eden b&-
diseler İn&'ilh çemberleme politikam 

ile sıkı bir surette miinasebattar bu

lunmakta idi. Bmnml& beraber bu 
pakt hila bir çok meseleleri askıda 

bll'akmak*adır. 

Paktının Akisleri 
{Bastarafı 1 inci sayfada) 1 

kat hiçbir müialea serdebnemekte -
diiler. Türklerle Sovyetler arasında 

yapılm.q olan müzakerelerin akamet.e • 
uğraması da bu ana kadar İtalyan p
zctelcrl taralından tefsir edilmiıJ de
lildir. 

t.e ile uzlaştıncıı ve istikrar ettirlol 
devlet rolii.oıi ifQa devam edecek -
Ur. 

Turkiyenln dürüst usulleri bu mu-
ahedenbı akdlle semeresini vermiş o
luyor. Bu muahede ona alakadar de•
leUerbı de müzabareWe Balkan dev· 
letlerinin lstlklillerinl muhafazaya 
nrdım etmek imkanını vermektedir. 

YUNA?'liSTANDA 
Atlna, 20 (A.A.)- Türk - Fran -

sız - İııgill& muahedesinin l.msası Yu-
nan efkin umumlyeslnce fevkalade 
iyi karşılanmqtır. 

Bu sabahki gazeteler müttefikan 
memnuniyetlerlnl izhar eimekte ve 
mezkür muahedenin metnine ve im-
zasına ait uzun tafsilat vermektedir. 

'YUGOSLAVYADA 
Belgrad, 20 (A.A.) - Türk - Fran

BIZ - İnı'Wz muahedesi hakkmdakl 
malümat Yu&'oslav gaset.elerl Uk say
falarında neşrdmckte ve fakat bu 
hususta hiçbir tefsirde bulunmamak· 
tadır. 

l'RANSIZ MATBUATININ 
NEŞRİYATI 

Paris, 20 (A.A..) - Havas ajansı 

blldirlyor: 
Bu sabahki razcte tefsirleri: Mat

buat. üç taranı paktı lmnlayan Tiirk
lerln cesaretinden ve diirösilütünden 
hararetle bahseden yanlar neşret

mekle ve bu paktın, .-erek sulh da -
vası ve şarki Akdeniz emniyeti, ge • 
rek Balkanlar muvazenesinin muha
fazası bakımından hesapsız akisler 
yap:ıe.ağını söylemektedir. 

«Ere Neuvelle>, Bapnakalesinde 
diyor ki: 

Türkiye, dürüstlüğünün yeni ve 
parlak bir delilini daha göstermiş -
tir. l\Iüttefiklerin davası ile hakkın ve 
adaletin davası, ayni zamanda zafer 
kazanmış bulunuyor. Bu saferin neti
celeri, daha şimdiden cörülebillr ve 
büyüktür. 

Muahedcnln Sovyetlere alt ola.il 
kısmını mevzuu bahaeden Times şöy
le yazıyor: 

'J'ürkfye Moskon ile olan dostlu -
iuna sadık kalmıştır. Eğer, ümit e
dildiği ıizere, Sovyetlr.rln de hedefi 
cenubu şarki Avrupası statiıkosunun 
muhafazası ise, ba hedefin Türk - İD
&1llz - Fransız muahedesini imzalayan 
devlet.erin hedeflerlle çarpqması için 
hiçbir sebep yoktur, 

Moskova müzakr.relerlne gelince, 
Alman Hariciye Nasın öyle anlaşılı
yor ki, Von Ribbelltrop'un becerik -
sizce yaptığı müdahale üzerine Sov -
;retler Saracoğlana daha evvelce red
detmiş olduf;u bir takım tekllnerde 
bulunmuslardır. Von Rlbbentrop'un 
siyaseti bu defa dahi hatalı çıkmış ve 
son gayretleri de, bizzat İtalyan me
haflllnln itiraf ettlil clbl, l'U'P deT· 
Jetlerinin slyaıd bir zaferine mlln -
cer olmuştur. 
İNGİliZ MATBUATI NEŞRİYATI 
Londra, 29 (A.A.) - İngiliz mat

b11&tı, Büyijk Brttanya ile Frama7a 
karııı olan taahhiiUerine uygun d~ -
mrıtltf lt:ln son Sovyet U:kllnerlnl ka
bulden imtina etmiş olan Törklyenln 
bu dürüst hareketini sitayişle zlkrei
mektedir. Bütün matbuat, Türkiye -
nln bu karanncla, hüsnü niyetinin ve 
beynelmilel taahhütlere sadakatinin 
güzel bir nürnıınl'<Jfrıl «Örmektedir. 

AKDENİZDE iSTİKRAR 
Evenln Standart, bqmakaleslnde 

Moskova miizakerelertnln inkıtaı 
Alman dlplomasL<rl için atır bir mal
lublyettir. Alman ricali bana iyice 
anlamışlar n l"ldemeie bile teşebbüs 
etmemişlerdir. 

1 

diyor ki: 
Akdenbin şark mmtakas111da Is -

tlkrarına teeıısusiı, halllıazır harpte 
belki kat'i bir amil olacaktır. Türk.1-' 
ye, kendi tarafından yapılan bu hiz-

Aiınanyanın orta ve şarki Avrupa
dakl plin.&. yani harp plinmm en mil
bim klSIDI mahvolmıqWI'. 

ANLAŞMANIN KIYMETİ 
Ekselsior gazetesinde, lUarcel Payı 

anlaşmanm, bu fekllyle, Avrupadaki 
Alman heıemonyasuıa karp yapılall 
ınucadelede, müttefikler için, maddi 
ve manevi bir kıymeUi yardım teşkil 
ettiğini yazmaktadır. 

Fi;:ıre &'azctesinde, d'Ormesson, in
cllizlere ve Fransızlara karşı olan 
tealıhüUerbıe sarsılmaz bir sacla.katle 
bağlı kalmama Türkiye için bir ,eref 
teşkil ettiğini söyledikten sonra dl
Yor ki: 

metin ve bu şerefli hareketin bizim 
için ne kadar kıyınetu olduianu blJ.
melldir. Kemal Atatürk, büyük bir 

, mWe& yeütUrdl ve hürrlyeU ıam e
den dÜD.}'a, buaiin de onun eserini 
alkışlamak hususunda, blzut Türk 
milleti kacl&r bakladır. 

Star &'azetesf, başmakalesinde, Tür
kiye tarafından başarılan giizel dip -
lomasi işini tebarus etfüdlkten son
ra ilave ediyor: 

Tıirk, sadık bir dost ve kuvvetlt bir 
muhasımdır. Harp meydanında 

Türkle k&rfı)&flD& olanlar, onun ce
saretine, erkekllilne ve tahammülü
ne karşı büyiik bir hürmet beslerler. 

f 
bir memnuniyet hissetmekteyim. 

Üç memleketin müşterek men
faa1lerımize hizmet için teşriki 
mesai hususundaki kat'i karar ve 
azimlerinin bu ayni delilini mem
nuneyetle karşırlıyor ve bu teşri
kı mesainin i.Ir\ıa ettiğimiz mua
hede ile tesis ec'\llen politikanın 
inkişafı dairesinde devamını iti
matla derpiş ediyorum. 

N. ÇEMBERLAYN 
D r. Re:f ik Saydam a.şağlıdaki 

tclgrafla mukaıbcle etmiştır: 
Ekselans B. Nm,;1 Çemberlayn 

İn&'llWer ve Fransızlar t&rafmılaD 
vadedllen yanbm DUll ve kime ıtar

ıı olacak&ır. Bir AvruN devletinin 
tecavüzü halinde Türkiye, İılillla -
Fran&1z yardımmı vadeden ikinci 
madde bilhassa bu teminatın müna
sebettar olablleeeii 7egine Akdenls 
devleti olan İtalyayı ali.kadar ede -
eektlr. 

Üçilnclİ madde İ.aaiUerenin 4lmdikl 
lhUJifı ıenişletme arzusunda oldu -

tunu göstermekt.edlr. Bu madde mu
cibince, Romanya ve l'unaolstan in • 
J'ıl&ere ve Fransa tarafından kendi -Başvek11 

Londra lerlne verilen temnlat dolayısile har-

Türkiye - İngiltere ve Fransa be ıiıriiklcndlklerl takdirde Turkiye-
arasında karşılıklı yardım mua- n1n yardımı da meriyeıe clrecektlr. 
'hedesinin imzası münase1;>etile Yunanlstana alt l'aranl.i, Roma lle 
ekselansları tarafından gönderi- Aüna arasındaki mıinasebeUerl mü _ 
len mesajı en büyuk memnuni - kemmel olmasına raimr.n, İtalyayı ls-
yetle aldım. tlhdal eylemektedir. Romanyaya a-

Münasebe1ılerimize ;}:ıu suret- it &'arantl fU suali ortaya koyuyor: 
le açılan yeni devre içinde, iti - Bu ıarantı kime karşı ıazumlu o· 
mataver ve dostane teşriki me- lablllr? 
saimızin memleketlerimiz ve et- Bu caranUnln, ancak Caııakkale bo-
rafında birleştiğinllz ülkü ıçın fazı sarp devleUerinln harp cemllerl
mesut neticeleri itifbarile velüd ne açlld.ı,h takdirde hedefi olabilir ki 
olacağına kani bulunuyorum. bu da muahedenin Moskova aleyhin _ 

R. SAYDAM deki temayülünü ıösıerlr. 
BİTARAFLARIN NEŞRİYATI Gazete daha aşafıda şöyle diyor: 

Paris, 20 (A.A.) - Bitaraf ga- İtalya ve Rusya bu muahedeye kar-
7.eteler ne,şrettikleri uzun makale şı büyuk bir alaka costereceklerdlr. 
lerde Türkiyenın politikasında - Zira, İtalyanın dolu denizindeki ha • 

ki dürüstlüğü kayıtsız ve şartsız reket serbestlsi Londra ve Parisin sl
tasvip etmektedirler. yasi hedeflerine unun olarak darla • 

ltalyan matbuatı, Romanyaya şacaktır. 

v~, Y~a~tana teca'VÜZ h,~linde Rusyaya er.lince, ina-lllz parlamento
'l'ürkıyenm yardım ve muıahe- sunda ve İngiliz matbuatında da ·· .. _ 
ret taahhiidünü ve ihtilafın ge - len zafer avazelerlnin bilhassa g~u
nişlcmesi halinde akitler arasın- kikada Turklye dış politikasının ~ü :k 
da ~apılaci;_'< olan istışarenin oto-l lcaplanna uygun olup olmadaiı ~ 
matik mahıyetini tebarüz ettiri- edileblllr. m 

:YO[· . Bu itibarla, pzete Moskova ve AD-
. :ıaı~an eazetelerı, Fransız - İn- 1 kara Harlelye Nuırlan arasında teati 

gılız. sıyası. mahfil~eki. mem- edilen samimi telp-allara nazan dik • 
nunıyete bılhassa ışa.ret edıyor - kati eekmekteillr. 
lar · In.rUtere, Arap devletlerile Sov;ye&-

Amenika gazetelerinin fikri, 
müttefikleriu büyük bir dip.lo -
matik m·antaj elde ettiklerini 
kaydeden Nevyork Timesin tef
siratında hulasa edilebilir. 
İspanyada intiba QOk derin, 

vo gazeteler paktın imzasını bü
yük harflerle bildiriyorlar. 
BAŞVEKİLİN ZiYAFETİ 

Ankara, 2 (}(AA.) - Bu a~ 
B~vekil Refik Saytlam tarafın
dan İngiliz }le Fransız misafir
ler şerefine Ankarapalasta bir 
akşam ziyafeti verilmiştir. 

ler Birllfl arasında bir harp vukuu ha
linde Akdenbin İnıUb ve Fransız fl
lolanna açılacafmı ümit edb'ona, iki 
namarab protekolti bat&rlamaaı loap e
der. 

Bu protokol, Türlı: taahhütlerinin 
kendisini Sovyetler Blrllfi He fhtllifa 
sünikliiyebllec.ek bir bareke&e meebar 
edemiyeceiinJ bUdlrmektedir. Bu pro _ 
tokoi, muahedeyi Moüova 'balrkında 

hemen hemen tamamen iptal edlyor. 

'\'azlyetl hıılisa etmek için şurası söy. 

Londra, 20 (A.A.) - Hava ve 
emni~t nezaretleri tebliğ edi -
yorlar: 

Bu sabah saat ıı de Firth - of -
Forth üzerinde Alman tayyare
leri uçarlarken bunların Alman 
oklukları te6pit edilir edilmez 
derhal tahaffuz tedbirleri alın
mıştır. 

Tayyareler hiç bomba atma
mıştır. Tehlikenin sonu bir saat 
sonra ilim edihniştir. 

Kısa bir müddet sonra ikinci 
defa olarak tehlike işareti veril
miştir. Bunun hakkında da yeni 
bir tebliğ neşrolunacaktır 
İSKOÇYA ÜZERLVDE ALMAN 

TAYYARELERİ 
Londra, 20 (A.A.) - Bu sabah 

İslroçyarun cıemibunda ve şarkın
da tehlike ~areti verilmiştir. 

Biliıiharc öğrenilm~tir ki, Al -
man tayyareleri İskoçx.anın üze
rinde UC'!l'1Uşlardır. 

Saraçoğlu Geldi 
(Baş tarafı ı inci sayfada) 

yanaşarak içindckileı· torpıtoya 

çıkmışlardır. Vali ve yanındaki 
dıger zevat Şükrü 3ar .. çoftu ile 
beraber gelen 3ovyet Rus:y anın 
Ankara serırme hoşgeldıniz de -
m~lerdır. 

Bundan sonra Şükrü Saraçoglu 
ile Sovy,t e.çısi Trentıyef Sakar
ya moloıı.e Tophane rıht.mına 
çıkm~lardır. 

Motor Mosloova torpitosundan 
ayrılırken 19 pare topla Harici
ye Veltilımiz uğuıılanmıştır. 
Tıophane rılhtımmda bir kıt'a 

asker ve bir müfreze polıs ile 
bıt bando haz.rlanmı.ş•ı. 50 kişi
lik ıbir Sovj et kolonısı Hariciye 
Vekilını karşılamaga .ıze..mişti. 
Dun şa.bah Ankarad.an şShrımize 
dönen Romanya sef'i_ri 3to) ka ik 
Romanya konsolosu da karşıla -
yıcwır arasında bulunuyorlardı. 

Hariciye Vekiliımiz ve Sovyet 
elçısı motörden rıhtıma çıkmış
lar ve kcl'dılcrini se..amlıynn as 
kerleri tE'f iş etmi.şlordir. Şükrü
SaraQ\)glu bu sırada a kcrlerin 
hatırını sormuştur. Bundan son
ra Sov, et sefiri Haricıye Veki
lımize \eda ederek aynlmış ve 
Şükrü Saraçıoğlu da otomobille 
Perapalas oteline gitmiştir. 
HARİCİYE VEKİLİMİZİN 

BEYANATI 
Hariciye Ve.k.uımız Şükrü Sa

raçoğlu, saat 16;30 da Perapalas
ta, mathuat erkanına a.şagıdaki 
:beyanatta bulunmu5tur: 

cPotemkin'in Ankara'ya vaki 
olan zıyarctıni iade etmek ve Tür
kiyeı iıle 3qvyet tıü.kfunetini ala
kaıdar eden mesele ç.ri görüş,mek 
üzere Moskova'ya gMnişHm. Her 
birile şahsen tanışmak fırsatını 
bulduğum Sovyet ricalile ibu işler 
hakkında görüşmelerimizin ga -
yet samımi bir hava içinde cere
yan ettıgini ve bu zıyaretımin 
her iki rnıllet arasında eıskıden -
beri mcıv<:ut olan dostlugun bir 
kat <laha artmas:na ve.sile oldu
ğunu sizlere sö:, Lyebilırim. 

Fransız kar~ılıklı yardım anlaş -
maıarı hakk•n<laki suale şöyle 
cevap verm ştır: 

clmzalanan mukaıv leler 
memleketım ve mihletım içın çok 
hayır ı netıceler verecek mühim 
vesikalardır, kanaatındayım. 
Yıne kaniim ki, bu mukavele

ler Türk - Rus dostlugu üzerin
de en ufak bir menfi tesir yap
maya<:aktır.> 

SARAÇOÖLUANKARAYA 
HAREKET ETTİ 

Şükrü SaraQOğlu refakatınde 

bulunan Hariciye Umumi katip 
muavini Cevat Açıkalm, Kalemi 
Mahsus müdürü Zeki i e bi~likte 
bu akşam e.ktprese bağlanan hu-
usi \ agonla Ankaraya hareket 

etmiştir. 

Sovyet Biıyük Elçisi Trentiyef 
de ayni trenle Ankaraya gıtmı.ş
tir. Şukrü 3araçıoğ.u Moskovaya 
giderken Bukreşe ~avet edilmiş
tı. Ken.dısinin bu seyahati ne za
man yapacağı heM'lz ma.J.fun de
gildır. 
SARAÇO<iLU İLE MOLOTOF 
ARASINDA TEATİ EDİLEN 

T~LGRAFLAR 
Mosloova, 20 (A.A.) - Tass A

jansı bildiriyor: 
Türkiye Har'ciye Vekili Şük -

rü .Saraçogı.u, Sovyetloer Bırligi 
Halk Komiseri Molot.of'a şu tel
grafı göndermiştir: 

SovyeUer Birliği araısizinden ay 
r.ıldığım sırada, Sovyet ricali ile 
Sovyet makamatı tarafından gös
terilen samimi ve misa.firperve
rane kabulden dola~ı hararetli 
t*kkürlerimi üade etmek iste
rim. Hakkımda gösterilen dos -
tane ihtimamlar memleketleri
miz arasinıda ~ut an'anevi 
münasebcLlerin mümeyyiz vas-

Dun alrtedilen ve İn&'ilbı - Fran11S 

ittifakını tahtim etmek siaretile Ak· 
denize ve şarki ATl'apaya böyle bir 
istikrar ve sulh unsuru .-et.fren paktı 
kayıtsız, şartsız iebrlk ederiz. Bu an
laşma, AvrupaDID bu kısmında, de
lice m:ı.ceralarm dofurduğu karışıklığı 
nrfretle karşılıyan bütü n devletlerin, 
duru<>t ve salim csasl:ı.r üzerinde, 7e
nlden bir zümre teşkll etmelerine va
sıta olabilir, 

AMERİKAN MATBUATININ 

NEŞRİYATI 
Nev·York, 20 (A.A.) - Nev-York 

Times gazelt'sl, prp devletlerinin in
giliz - Fransıı - Türk ml5akı ile esas
lı bir ~ t.eınln ctmlş oldukları
nı yazmaktadır, Bu misak, onlann 
harbin başlangıcmdanberl elde cimlş 
olduktan ilk muvaffakiyettir. Bir çok 
hayal lnkisarlannclan ve mavaflakl
yetlerden sonra bu pakt çok iyi o-

Ziyafette Genelkurmay Baş -
kanı Mareşal FE."Vzı Çakmak, Mil
li Mudafaa Vekili Nad Tınaz ve 
şehrirnime bulunan dığer vekil
lerle İn;gılız, Fransız büyük el-

r 

çilcri, misafir generallerle mai
) etleri \'e Harici) e Vekaleti er
kanı hazır bulunmuştur. 

PARTİ MECLİS GRUBU 
Bt,;GÜN TOPLANIYOR 

Jeneblllr ki, bu mu&hedede sarih 0 _ 

lan tek şey İnrtltere.nin maksacllan
dır. l.ondra, ihtilatı Avrap-ın bu 
kısmına renişletmek ~in alakadarlar 
tarafından ana edilmeden verilmiş 

olan &'•rantilerden lsWade etml'k is
tf:vor. Buna binaen, pakt İngllterenln 
Anupa b:ınşı için hakiki bir sulh bo
zucu unsur olduiunu lsbat etmekte _ 
dir. Londra yeni fedailer anyor. Fa
kat kiıçük memleketler Polonya tec
rübesini bu kadar çabuk unutmıya _ 
caklardır. 

Moskova dcı, i eri e konu.şma
larımıza devam etmek üzere iyi 
intiba ar a a:, nldım. Bu ziyaret, 
birçok doc;tluk tezahür.erine ve
sile teşkil e mek itıoarile de ay
rıca faiıdeli olmuştur kanaatin -
de) im. 

fı olan mütekabil sam.i.ıniyefi ve 
dostluğ:.ı bir kere daıha müşahe
de otınek fırnatını bana vermiş 
olan Sovyet devlet ricali ile yap
tı~ım tem s1ann unutulmaz in
t 'balanndan mülhem olarak, de
g?şmez cios u h;gler.,,,,,·n J.-.,ı.,_ 

lünü ve Sovyet hükfunetine, şük
ran ar mm ıbliı.ğını rıca ed r.un. 
B. Reis. 

Molotof, Şükrü Saracoğluna 
şu te grafla mukarbele etm· tir: 

TÜRK ORDl!SU 
l\ladam Tabouls, Ceuvre gaııet.e -

sinde şöyle yaZ17or: 
Türk ordusunun halihazırda en 

başta l:'l'len ordulardan biri olduğunu, 
:ıskerlerlnln cesareti ve şeflerinin e
nerjisi isbata bile lb&lyaç hissettir -
medlflnl, Tilrlı: malsemealnin mi • 
kenınıeı oldutunu, Fransa ile İn.-11 • 
terenin Ankarada sadık bir müttefike 
sahip bulundııklannı bilmek için üe 
memtekeUD mÜDferii bir alllla imsa
lamağı taahhüt eıtlklerlne dair olan 
maddeye lüzum bile bulunnuMbimı 
aöylemek zal&tir. 

Nihayet PetU rarlsJeıa Ca&etesiıade 
Bourgues diyor lı:I: 

Tı.irk - BUi mia&akerelerinin talik 
edilmiş o...-na rai'men, Ankara, 20 
aenedellbel'I Türkiyenin Harici alya
seıtnin müiearilesi olan .Rusya ile 
dostluk münaseba&uıı berbalde mu _ 
ha.~a etmek arzusundadır. B• vaai
J'et, Londrada, Pariste tamamen &u
"ri111 ...ın-ektedir. Muahedenin akdi, 
Moskovada, naboı hiçbir akis yapma
nuştır. Bu da l"•terqor ki Sovyd
Jer, bu lllnahedede Rusyaya mütevec
cih hiçbir mahl1ei rörmemektedlr
ler, B1111a makabli, Berlinde biiyiılı: 
ltlr inkJaar mevcuttur. 

TAYMİSİN MAKALESİ 
Londra. 21 (A.A.) - Tlmes l'Hetal 

Türk - ""--- · •· • ıuqız - lndliz mualıcdesi -
nı tetkik ederek df7or ki: 

Türkiye ile aktedllen muahede Ak· 
dentıde sulhun muhat h 

azası ususun-
da azami eheınmJ7eU hal& siyasi bir 
\' 'kadır, Bu IDuahede ani umanda 
kendi menfaaUertnı kof11mak ve bta 

bır.ntaaUert kOIDfUlannuı mentaatle
.-fle telif etmek laüyen batan ecne-
1»1 •arltl ATnlPa dmeUerinJn d .. _ 
lılıhra11 e --

larak karşılanacaktır. 

İSVİÇREDE 
Bem. 20 (A.A.) - Türk - Fr:uıso 

- İn&lllz muahedesinin imzasını Trl
bane de Lausanne çok iyi karşılıyor 
ve Akdeniz sulhunan lstlkrannıla bi
rinci derecede bir imli olacağını ya
zarak diyor ki: 

Bu muahedenin hedefi harbi Şar
ki Akdenizde sirayetine mini olmak
tır. Buna şüphe edilemez. Bu suretle 
Avrupaam bir lu1111w11n late IUllban 
ola.il bu denbde bir mıntaka aynlnı .. 
oluyor. Bu maahedenln İsviçre için 
olan ebemmlyeü üzerinde dunnaia 
lılç lüzum 7oktur. 

SURİYEDE 
Şam, 20 (A.A.) - Arap efkin u

mumiyesl 'liiirklye ile müttefik dev
letler arasında clün imulanan maa -
hedeyl derin bir sevinçle lı:arşıla -
makta ve bu sureUe emniyetin yakin 
şarkta artık kat'i olarak teessüs etti
ti miıtaleasmda balunmaktadır. 

Gaze&eler, bu muahedenln lmzasmı 
allarpt.enbert en mühim hadise> ve 
müüefiklerl alb&i safere cötürecek e 
.sash bir imli olarak telakki eylemek
tedir. 

ÇE!\-IBF..RLAYN iLE R. SAYDAM 
ARASINDA TEATİ EDİLEN 

TELGRAFLAR 
Anka-;.1, 20 (A.A.) - Çember

layn tarafından dün akşam Dr. 
Refik Saydam'a çekilen telgra
f.-n metni a.şağıdadır: 

Ekselans Dr. Refik Saydam 
Başvekil 

Ankara 
Bugün mem.1.eketlerimiz ve 

Fransa arasında imzalanan kai'
şılıklı yardım muahedesinin ak
di mün~ EkBe16nsınıza 

"'nkara, 20 (İKDAM Muhabi
rinden) - Parti .Meclis Grubu 
) arın (Bugün) toplanacak ır. Bu 
toplantıda Har ciyc Vckıh Şük
rü Saraçoğlu Moskovada c:ere -
yan eden müzakcr~ler hakkında 
izcfuat verecektir. 

İSPANYADA 
Madrid, 20 (A.A) - Türk -

Fransız - İngiliz paktının imza
sı ha!beri resmi İspan~ol maha
fillerinde çok büyük ıbir alaka i
le karşılanmıştır. 

• Albc gazetesi umumi in ti:baı şu 
kelimelerle h~a etmektedir: 

cFransız - İngiliz diplomasi
si muvaffakiyetinde mutmain 
olaıbilir.• 

Sofya, 20 (A.A.) - (Havas) An
kara mua!hedesinin imzası üze -
-ıine Bulgar efkarı umumiyesin
deki ilk intiıba, paktın akdinde
ki süratin tevli. ettiği sürpriz -
dir. 

Bugün ibü•rı• mahfiller ibu ha
disnıin Fransa ve İngiltere için 
diplomatik bir muvalfakiyet teş
kil cttiğJ;ıe müttefiktirler. 

Gazeteler henüz tefsirat neşret
memekte ve fakat yabancı mu
ha-'birılerin haberlerini ve bilhassa 
Alman hoşnutsuzluğunu göste
ren Berlin haberlerini genaş mik
yasta dcrcetmektedicler. 

Bulgar halkı, Rus aksülameli 
nin henüz malfım olmaması se -
bEfuile, tütün ihtilıitlann berta
raf edilmiş oltıp olmadığını he
nüz bilemediği için, vaziyet al
nı~ k~ a mütereddit bulunuyor. 

Demiryolu Zaferimiz 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

f ından saat 11 de resmen işlet -
meye asılmıştır . 
Merasımden sonra istasyon bi

nası .içinde hıwrlamn!Ş olan bü-

İTİZAR : Muhammed ve Mein 
Kampf tclrikalar.rınnzı 
:vazımızm çokluğundan 
.kıovamadık karilerimiz -
den özür dileriz. 

Mookova'da gördüklerim ara -
s•nda bilhassa yeraltı treni ve 
Vo1]:!a kana'lı her müiet için gu
rurdu) ulacak !birer escro r. He
nüz temelleri atılmı'Ş olan Sov
yctler sarayı da iki, üç sene sonra 
bu muvaffak eserler arasına ka
rışaıcakt r. • 
H~iye Velo1imiz, Ankarada 

imzalanan Türk - İngiliz ve 

Sam mi sözlerinizden ve ifade 
cttiğ niz du, gulardan dolayı si
ze çok miıteşekkirım. Moskova'
da yap•lan.: f"kir teatilerin~ Sov
yet Rusya ile Türkiye arasında 
mevcut dostan~ münasebetleri 
tekrar tcyıt ettiğini mü:şaheıde 
eylemekle keza bahtiyarım. D06-
tane duygularımın kabulünü ri
ca ederWı., B. Vekil. 

,----------------------------------· Muazzanı Bir Şaheserin Son Haftası Ve tJon Günleri 

MARIE ANTOINETTE 

~::~~ 2 Nüshası 1 P E K Sinemasmda 
Bugün sunslar saat 1,SO • 4 - 6,SO ve 9 da • Bugün saat 1,30 matinesinin fiyatlan tenzilitlıdır. 

,-----~-----------------------------, BUGÜN Görülecek Yegane Güzel Film 
MELEK 

Sinemasında ~ V A L S 
BAŞ ROLLERDE. : Yvonne Prlntemps • Plerre Fresnay Nefiı Valslar. En güzel aşk mevsuu 
~abane ~anıları, Harikulade Melodileri. Baletleri, Konıer ve Danı Orkestraları ZengiD ve Muhtete.; 
Sahnelen. 

Taksim 
Sinemumda 

2nciHAFTA 
BugUn saat 1 ve 2,30 da 

35 kişilik saz ihey'eti - 4-0 kişilik Koro - 20 kişilik Mehte!' takımının 
iştirakile şarkın füsunk:ir güzelllıilsılıeri .içinde cııntandırrlan 10()1 

gece masallannm t:,n güzeli 

GÜLNAZ SULTAN 

SAYFA 

Ankara Muahed 
Sovyetler Ve Si 

(Baş tn.rafı ı ıncı savf 
Ba sözler, bu fikirler tek bir -fe 
!IOZU ve fikri deiıJdir. Botun me 
ket, vatan tehlikeye diıştüıtu tak 
de tek bir nefer cfbl mudafaaya 
maja hazır olmakla beraber, bal 
bep herbaDrl bir calleye 
hususunda da tamamen bizim 
dütünör •e itlerin blslm söyl 
mi& tanda yürümesini ister. 
~Is ve Fraaanlarla dun A 

rada imzalanmq olan muahedeye 
llnee, bun•. dedlflınh gibi, heye 
mamt,.eslle iyi bulduk. 

Bir kere muahedede ilk ıoze 
Pan nokta hl'r iki taraf arasmda 
bir mütekabiliyet olmasıdır. İngil 
Fransızlar blıtden teahbut ı Uyo 
sa, bize karşt da ayni teahhut a 
girmiş bulunuyorlar. 7.aten Ank 
nın ~apaca!ı hı-rhang'i bir muah 
de esaslann başka turlfi olabil 
batıra bile gl'tiril mez. 

Fakat mualıedenln bizce en m 
noktası, bllha:ı;sa (2) numaralı 

tokol ile Rusya a karşı bir h 
süniklenmek tehlfkeslndl'n lrend 
zl lrnrtamıatı düşiinmuş bulu 
mızdır. Bu cihetten dolayı Refik 
dam hiıkfimeti hakikaten duren 
ne hart'.ket etmiştir ,.e bu kavdl, 
a!ıedeye ithal ettlrdlifoden dolayı 
Türk mllletl kendisini takdire 1 

l'Örecektlr. Bö le vatanın muka 
ratına, haitl Turklüiun varlığına 
allük eden en hayati meselelerde 
milletin arzusu dairesinde slya.<ı;et 
vlrmek ve onun hayat ve mena 
UJDUYaD ieşebbdslerden ehemmi 
le kaçınmak, hikmeti hükümetin 
11nıla relen baairetkirane bir ha 

lteWr. 
Rus kOlllfUlanmnla İsWdil h 

bindenbeıi b'i geçiniyoruz, ba iyi 
çlnmenln bundaa •orası için de 
devleUıı harici siyasetlerinin 

lanndaıa birini teşkil etmesi, m 
kabil menfaatleri iktlzasında 

Rus komtulanmız, mahut Mosk 
va miiaalteratının kesilmesine 

men, şimdilik bu anuda bulundu 
rını kuvve&le lzbar ediyorlar. M 

Saraceilu ŞUriinım 

Qnlmua munasebeWe nqre 
t.eblii (!Ok iJi inüba b&rakacak ~ 

yeUe oldui'u l"ibi, Saraeoiluna 

bu defa yaptaklan meraabn de lı: 

me.mu111Ü7eti mucip olacak şekli 

dlr. 
Vilaa BulanD Almaıı1arla 

takl&rmclanberi ctrişm.lf old 
Şimali ve Merkeü Avrupa lflerl 
vardır. Ba itler, her fırsat buld 
aö714'eblldlilml& üzere, tarihte i 
bir don.um nok&aııı teşkil edecek 
dar mıihl•dlr ve Avrupaıwı 
ve JDe\f'CIMU7eU iiseriııde berhan&i 
fekllde pek b117ük t.esirler ya 
da m•balıkakUr. Fak&t Avro 
Şbnallııe n merkealne ait olarak 
:aanlarla ele1e c.ıeTl'llen bu siy 
.,....ilik büıdea uaki&r n bu siy 
seUen dolayı &uslardan hesap 
mak ta batanmııdan ceçmedlil 
zaıen bunu sormak bize de dllflll 
Şu halde Turklye nokıai 

elan lluslarla dostluk vuıyetimlz 
lamdır ve ba aailamlıim mubaf 
sı da Şarkın aükiD ve Belametl a 
mma ehemdir. 

İşte 2 numaralı protokol, iki il 
7ük ı:-arp de\ leU ile bailanmak m 
burlyetinde kaldıfımıı sırada, on 
dan eok eski cJosıamaz bulunan ve 
üklil harbinde de bbe çok mua 
oeUer etmiş olan Şark komşum 

karşı da tlostluk ie&baımı asla un 
maclıiamw bu suretle costermek 
dil'. 

Bizim bu kadar mühim bir m 
de7e bu kaydı lı:oydu.rmaktald b 
ret.karlık ve velakil'laimuzın Bu 
cali tarafandan da husniı telüki 
leeeflndea eminiz. Nlt.ekfıa d 

blrdeDblre çok afır cöriinen 
DUDJ da tahfif etmek .-lbl bir faya 
da mutuammindir. Bu iiçünci 
de, malüm oldu.ta tiı:ere. llomanJ& 
Yunanistan için verilen l'&ran 
teallük etmektedir. Bu .-aranWer 
baiuıa riayet etmek mecburiyeti 
bur ettlfl takdirde 1l1117aya 
olsun hareketten kendlmlsl k 
pı ikiline bir Jıareke&tir. 

Muahedenln miitlddtne .-ellnce 
oun blnDisbe usanca olması, illi 
devletinin blıdmle Pillel surette d 
fU, oldakoa devalDh tekilde ani 
lstedJk)erlne delilet eder, ki ba c 
.-rkm huzuru namına iyi bir ali 
mettir. 

İD&'iltenı ve Frans&nlll teahhiü • 
tikleri muddete de riayet edecekle 
kuvvetle mem:ıldur. Esasen böyle b 
muahede akdini herkesten evvel h 
giltere ve Fransa arzu eyledikleri , 
bunu kendilerinin bll&'Ünkü selime 
lerinln başhca mesnetlerinden bl 
addl'ttlklerf elb1ıUe bunun fekllne • 
muddetlne de riayeti vazife edlneeel 
lerf şuph" izdir. Hulisa. heyeti -
mb esi itibarile maabecle fena dei'U 
dlr, bunun memleket ~in hayırb o 
masanı temeDDl eclerk. 
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Abdüii'ahmanı TakipEden Kara Kuvvetlerin 
KılınçŞakırhları, Evden Duyulmıya Başlamıştı 

Senelerdenil:ıeri geçirdiği ser -
güzeştler, oradan oraya sürün -
mesi genç Albdaxra!ı.ınana. fütur 
getirmişti. 
Artık hayatından bıktı. 
(A:ı:ııokra) o gün evinde yoktu. 

Karısı vardL 
AhdWTahman, lbu iılicenap ka

dına: 
- Benim yil2ümdenı size zarar 

geldiğini istemem. Beni kovaıla
y an kara kuvvetl.ere arlık ken -
dimi teslim edeceğim ... 

Dedi ... 
MI.esi ve JOOlesi Bediı;le veda· 

]aştı. Oğlu Süleymanı kucakla,.. 
dı. Onları (iBedir)e vererek baş
ka ıbir eve, ıbaşka bir mallıalle yoJ,.. 
ladı. Kendi, Anokranın evinde, 
Anolorarun kansı ile ıberalber ve 
yaJn:ız kaldı 

Billiyordu ki, köye ge:llenler ve 
k.erulisini araıyanlar biraz son -
ra bulunduğu yeri keşfedecek -
ler ve vahııi kurt 3üriisü gilbi sa),.. 
dıracaklar .. Ve oJıu sürünün e
linde parçalanacaktı. 

Anokran.ın karısının gözlerin • 
de büyük bir fedakarlık aJ.evi 
parladı. 

- Hayır Aıbdurrahman, dedi, 
Hayır ... Sen öLıniyeceksin. Seni 
buradan, bu evden aılamıyacak -
!ar .. Vakıa kocam evde yQ!ı: .. Bu
na rağmen o si.li'ıh4 sürü;ve karşı 
seni ben tek başıma müdafaa e
deceğim. 

Abdurrail:ıman acı acı o:ii]tlü: 
- Ya hatun, dedi. Sen zanne

diyor musun ki, ben korkuıfo • 
TUm ve kendimi müdafruıda aci
zim ... Ben bu kuvvetin beş mis
li kUı~tle çarpıştım ve yine mu
zaffer oldum. Benim şimdi tes -
lim olmayı karar}aştırmaktan 
maksadnn ne korku ne de aciz -
dendir. Ben, benim yüzümdtın 
bunca senedil; .\]ökülen insan k&
nına acıyorımı. Daha oonra ıztı
ra'P, endişe ve karaıısıztık içinde 
geçen hatY atımı gözönüne getiri
yorum. Böyıle yaşaanaktan ise biı' 
anı evvel ölmek datıa iyi. .. Diyo
rum. 

Aibdurra<bmarun söylediği bu 
sözler AnokraJ:ı,ın karıs1"la asla 
tesir etmiyorıiu. 

Bu fedakar kadın: 
- Seni buradan a.Januyacak -

!ar .. Diyordu ... Sen isterren ken
dini müdafaa etme. Fakat göre
cek5in ki, bir (Zenati) kadını 
himayesine aklığı, evi!J'l kabul: 
ettiği bir misafirini düşmanla -
rına teslim et.mek denaatinde bu
luranıyacaktır. Sen bı.ı.rada ve bu 
evde misafirsin .. Misafir, f!N saıhi
bine talbidir. Ben ne Sl.ll'et'l.e ha
reket e1ımeni istersem öyle yap
mağa moobursun .• 

Bu esnada gittikçe yaklaşan 
kılıç şakırtıları ve vahşi nara -
!ar Anokranın eVİd'lin önüne gel
miş, ullJ!Yan meş'um sesler, ba 
ğırmalar küçük evi sars1Il3.ğa 
başlamıştı. 
Kadın, penıcereden başını U'Za

taı:ak sordu: 
- Ne istiyorsunuz? 
Vahşi ve müntakim yfuılerce 

ses cevap verdi: 
• - .A.bdurrahmanı ... 

- Burada yok... Düne kadar 
biz.de misafirdi. Fakat dün sa • 
balı bir gemi ile derı:itle açıldı, git
ti.. Nereye ve hanıgi istikamete 
gittiğini bilmiyorum. 
Aookranın karısı 'biiyük zeka 

kuvveti ile Afxlurrahmanın de -
nize açıildığllJı söylerken bilmi -
yordu iti, 'bu yalw günün birin 
de bu genç kahramana saltanat 
yol unda ilk hedefi olacaktı. 

Si'.l:il.hlı sü<Variler, kadının: 
- Ab~urrahman yok .. Gitti ... 
Sözüne inanmadılar. 
- Y aıla.ıı. söylüyorsun .. Evi a

rıyacaii;ız ... 
Dediler ve f!Ne hücum ettiler. 
Abdurrahman ve Anıokraıı.ın 

karısı beraber ve bir odada idi -
ler. 

Aıbdurrahınan, vaziyetin alaca
ğı şekle bir parça da merak için
de munta:.rurlL 

Simdi ne olacaktı? 
Feda.kiırhğı en son noktaya ka· 

dar Yürüten bu kadın, onu ne su
re:le muhafaza edecek, nereye 
saklıyacaktı. 

Odanın için.de bir iki yer min
derinden ve bir de bu hatundan 
başkq_ bir şey Jl')ktu. 

Ka·pıdan içeı:i girecek olan ka
tiller taıbiati ile ikisini de göre -
cekler ve görür görme+ de ken
disini parçalıyacaklardır. Şu hal
de kadının verdiği söz nerede kal
mıştı? 

Ve y:>lıut ta o bu sözü bu şart
lar içinde naıı.ıl tutaıbilecekti. E
saaen daha evvelce ölüme hazır-

~~~~._,,,,..n~~aı an n 

Ölecek... Fakat ölmezden ev
vel de bir kahramanın katiller 
elinde hayata nasıl veda ettiği
ni gösterecekti. 

Karlın, Abdurrarunamn elin • 
de kı.Iıcın paııl:adığını görünce he
men kaptı ve ıım,,gıerin alltına sak
ladı. 

Bu hareketten şaşırmış oiaıı..de
likanJı dailıa keııı:lini toplaıyama
mıştı ki, odanın kapısı ar.kasına 
ka.d ar açıklı. 

Ve içer.iye elleri siılahlı, göz -
leri kanlı vahşi sürüı>ü hürom et
ti. 

Evin her tarafını araımışlar ve 
son olarak ta kadının bulunduğu 
odaya daılımşlarclı. 

Fakat burada da Albdurrah -
manı bulam:ırlılar. 

Boınbcll'Ş olan odanın içinde ve 
ortada yaJnız, tek başma bir ka,.. 
dırı duruyordu. 

Bu kadın, Anokranın karısı 
idi. 

İçeri daılan intikam sürüsüne, 
onları k!Zdırmaktan içtinap et- • 
mek iııtzyen tatlı .bir sesle: 

- Beıı,.dedj, size aradığınız a
dam burada yok.. Gitti dedim. 
Sözüme inanmadınız. İ.şte her ta
rafı altüst ettiniz, bulaa:nadınız. 
Doğru sÖJ'1)edlğimi de gömünüz. 
Artık g>ı:!iniz .. 

* N asd olmuştu? 
Nasıl olmuştu da odaya giren 

katil sürüsü .6\.'bdurraılunanı ·bu • 
lamamışlard ı? Bir dakika evvel 
elindeki kılıcını Anokranm kan
sı tarafından aJ;mması üzerine 
birdenbire şa.!Jınp kalan Abdur
raıhman bir dakika sonra aıyni o
dada na.sLl kayboJ.uve<r.mişti? 

Bunu bizzat Ahdurrahınan da 
birdenbire anbyamaınu.ştı.. O -
danın W.,ından a.ksede.n. ve gittik
çe daha fa:>J!a bir şiddetle yak • 
faşan avak, ni'ıra sesleri üzerine 
feda.ki'ır kadın kıwvetli kollları 
ile derJıaJ All;xlurrailımanın o -
muzlarından yakalamış O!!IU y~ 
re çöik:ertmiş, sonra da geniıı ve 
uzun etekliğini kal.dırarak kah -
raman dıilikan4yı, tarihin kay
dettiği .taıbir ile söyliyel.iJn, •fıs
tanının altına• almıştı. (ilbni Ha
ibfö) in askerleri evden çıkıp git

tikt'!ın ve teılillke tamamen zail 
olduktan sonra Anokranın lıa -
tunu Al:ıdurrahmanı (fistanı al
tından) çıkardı. 

Maruz kaıldığı büyük tellılike 
'Ve yaptığı fedakarlı,ğ>a rağımen 
titremiyen tabii bir sesle: 

(Ar~ası var) 

ti" ~ .§ A 

l 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

ANKARA 
20. 10. 939 

Kapanış 

Sterlin 5.24 
Dolar 130.025 
Frank 2.96815 
Llret 6.65315 
İsviçre Fr. 29.3475 
Florin 69.~425 

lt&ylşmark 

Belza 21.925 
Drahmi 0.97 
Len 1.5976 
Cek Kroau 
Peçeia 13.1825 
Zloti 
Pengö 23.425 
Ley 0.95Z5 
Dinar 2.495 
Yen 30.61Z5 
Ruble 

ESHAM ve TAHVİLAT 
Ergani '19.20 

19.70 
20.29 

Sivas - EN;orum 1 
Sivas .. Erzurum m 

.-.... anuni Mümessili ve Nesriyat Dl ... 
rektörü: A. Naci, Basıldığı Yer: 

Son 'l'elgraf Bası.mevi. 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞl DRAM 
KISMINDA 

21/10/939 Cumartesi günü 
akşamı saa.t 20,30 da 

AZRAİL TATiL YAPIYOR 
İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISMINDA 

21/10/939 Cumartesi günü 
akşamı saat 20,30 da 

HİNDİSTAN CEVİZİ 
21/10/939 Cumartesi gündü~ saat 
14 de KELOGLAN Çocuk oyunu 

-0----

BALK OPERETİ 
Bu akşam 9 da 

(ZIRDELİLER) 
Yazan: Yusuf Sururi 

Fotoğraf tahllllerl r 
Bize fcıtoğrafınızı gönderiniz 
kim olduğunuıu söyliyelim 

('Fi'\.JAL (İstanbul) 

.. 

Az:hnk&r bir 

tip. Çok ciddi 
çaltşır. İşlerin

de ihmali kal -

inen kabul et
mez. Dikkatli -

dir. Ark;1.da.şla

rı arasında eok 

takdir edilir. 

KAMİL AL:nNBAŞ (Kilis) 
Dikkatli bir 

tip. Zekidir, ça
lışkandır. Baş

ladığı her işte 

sonuna kadar 
ayni ciddiyetle 

~ahşabUJr. İyi 
kalplidir. Her· 
kese iyilik yap

mak ister. 

Tahsilimi A vrupada 
Yapmak istiyor um 

KEMAL TEKİNAY (İstanbul) 
- KendJ paramla. Avrupa.da. tabsH 

elmek 18\yorum. BanırJ memleketlere 
gidebilirim? 

- Fransa.ya ve İııgiUereye. Maa. • 
mafih Maarif Vekileti hangi branş -
farda çabşan talebenin hancı mem .. 
leketıerde tahsilde buhnıaeaklanna 

dair bir karar neşretti. Onu oku7u • 
DU.Z. 

ABDtlLKADİR AYKER (Devrek) 

- Sonuna kadar tamamlanaeakhr. 
İkinci sualinizin cevabını maalesef 
veremlyeceğlz. Çünkü ..,.erilmiş bir 
karar yKtur. 

YUSUF (Beşiklaıj) 
- Barbaros Hayrettin Paşa hangi 

padL,:tb zamanında kahramanlık 

yaprnıştıır. 

- 8arbwos HayreUln Kanuni 
Sultıın SüJeyman zamanında en bü
yük zaferlerin yapmıştır. 

r('Jt~.s ı 
Kadı köyünde 

Seyrüsefer 
Kadıköytiode oturan Rasim Öı ya

zıyor: 

- Akşamllll'ı ve sabahları Altıyol 
ağzından itibaren Kuşdiline, Kurba
ğahya giden arabalar, otobüsler o ka
dar pok kL .. bizim gibi yayalara ıe
çeoek yer kalmıyor. 

Acaba Kadıköyün bu işlek yerle
rinde birer seyrüsefer mennuu kona
maz mı? 

ı 2 3 4 5 6 1 e 9 ıo 

SOLDA.ı.'1 SAGA: 

ı - Tabla salan. 2 - Esirlik • Bir 
renk. 3 - Durgun, isim. t. - Bir 

meyva - isim - Hece. 5 - M3.nJa -
Eski zaman hali. 6 - Milnasız - Kır

mızı. '1 - Tatlı deği1 - İnsan. 8 -
Nuh Peygamberin çıktığı dağ. 9 -
ha.ve edeıı - İsim. 10 - Fakat - Ek
leyen. 

YUKARIDAN AŞAGIYA: 
1 - Ta.bta sat.an. 2 - Esirlik - Yu

karı. 3 - Durırun - İnsan. 4 - Mey .. 
va - Blr maden. 5 - Mü.nia - Yumu
şak eF.mek. 6 - İki sessiz ha.rf - Be
yaz - Izhrap. 7 - Ada - Koyun de
posu. 8 ~ Büyük baba - Çocuğa ba
kan. 9 - Vili.yet - Memleket hasreti 

"' 

Askeri Liseler Şam
piyonası Cumhuriyet 
Bayramında Başlıyor 
İstanbul Matbuat Takımı Anka
rada Maç Y apmıya Davet Edildi 

Askeri liselerimiz arasında her 
sene yapıJmakta dla'1 sportif ha
rekeUleı·e önümüzdeki Cu:ınhu -
riye\ bayramını müteakip baş-
1anacakıtır. Birkaç .'(por şubesi 
üzerinde yapılacak bu şampi -
yonanın geçen senelerden daha 
güzel olması için bütün hazırılık
lar ikmal edilmiıı bulunıınaktadır. 

OKULLAR SPOR TEMASLARI 
Geçen senedenlberi yapılmakta 

olan İstanıbllıl okulları fubbol ve 
voleylbol şampiyonasına başlan -
mak üzere maarif müdürılüğün
de yapllan i<;timallar sona ermiş 
ve 'bu seneki program tesbit edi!l
mişür. Okuıllar tan,,im e9ilen prog 
rama nazaran Cumhuriyet ıbay -
ramı arifesinde şampiyonı>Ları -
na başlıyacaklardır. 

MATBUAT TAKIMI ANKARA
YA ÇAGIRILDI 

İstanbul gazetecilıerinin teşkiıl. 
ettiği matbuat takımı iç temas -
!arından sonra memleket içi se
yahatlerine de elhemmiyet ver
mektedir. 

Matbuat takı.mı önümüzdeki 
Ramazan bayramında Ankara 
gazetecilerinin davetini kaıbı.ı.l e
derek oraya gitıneğe karar ver -
ıni§tir. Matbuat takımı arife günü 
ıbayram tathlinden istifade ede • 
rek Ankaraya gidecek ve ikinci 
günü 19 mayıs stadında Ankara 
gazetecilerile yapacağı temastan 
sonra İstanllıuJa dönecektir. 

Matbuat tal<nnı bu seyahat için 
sas'lı bir çat4şma programı hazır
]~ ve matbu olan bu progra
mını alakadaınl:ara tevzi ederek 
teknik çalışmalara dün akşam
dan itibaren Galatasara:y klübü 
salonunda başlamıştır. Tutan.bul 
matlbuat takıımının bu seyahati 
alaka ile lbeıdenmektedir. İstan-

~·w6.ıl.. 
Ankara Radyosu 

- DALGA UZUNLUÖU -

T..t..Q. 19,1' a. lllil Ico. U llw. 

T.A.P. 11,71 m. HH lleo. M Jı:w. 
HH -. 111 ıı:.... ın Jı:w 

21 1 inci Teşrin Cumartesi 
Saat 13,38 Procram ve memleket 

saat ayarL 
Saat 13.35 A,ians ve meteoroloji ha.

berlerL 
Saat 13.50 Türk müziği. Çalanlar: 

Vecihe, Ruşen Kam, Cevdet Kozao. 
1 - Okuyan: Masla Çağlar. 1 • Uş -
'ja.k PaşrevJ. 2 - Rakım - Uşşak Şar

kı: (Silemem bir &:"ün). 3 - Faiz Ka
pancı - Uşşak şarkı: (Hayali çıkmı
yor). % - Okuyan: 1\-leflıaret Sağ -
nak. 1 - La.Uf Ata - l\labur şarkı: 

(Dtiştlim yine bir şuhu sitcmk;i.re). 
2 - Tanburi CemJI - Mahur şarkı: 

(Var iken zatında böyle hüsnü an). 
3 - Musa Süreyya - Mahur şarkı: 

(Tacı hüsnün hökmeder). 3 - Oku
yan: 1\-lusta.fa Çağlar. l - Sadettin 
Kaynak - Muhayyer şarkı: (Batan 
gün kana benzJyor). 2 - Muhayyet 
Kürdi şarkı: (Efem şimdi eller sözü
ne kandı. 3 - l\tuba.yyer türkü: {İrafa 
fincan koydum). 

Saat 14.00 l\lözik (Riyaseticumbur 
bandosu - Şef: İhsan Küııçer. 1 - J. 
Bouclıe1: La Voya.nte (Scottlsch). 
2 - Leeak - Guatello: Boulı. de Val- 1 

ses. 3 - J. S. Baeh: (A) Canon Doul· 
le: (B) Fugne. 4 - J. Offenbacb : 
La Orande Dnehesse de Gerolsiein J 

(Fantezi) 5 - Cesar Franck: Marehe · 
des F'raD-Os Vlctorte. 

Saat 18,05 Memleket saa.t ..,.arı, A
jans haberleri, meteoroloji haberleri.. 

Saat 18.35 Müzik (Rady.o caz or
kestrası). 

Saal 19.00 Türk müziği: GegU Kon
serJ - ız okuyucu sıra lle. 

Saat 20.00 Konuşma. 
Saal 20.15 Türk müziği. 1 - Halk 

türküleri: Mahoıut Karından ve Sa
di Yaver Ataman. 2 - Saz eserle.ri: 
Çalanlar - Hakkı Derma'.n, Eşref Kad
rı, Basan Gür, Hamdi Tokay, Basri 

Üfler. Saat 21.00 Müzik (Küoük or
kestra. - Şef: Necip Aşkın). 1 - Mlc· 
heli: Çardaş, No. 2. 2 • Choplıı.: Nok· 
tümo, mi DJİnör. 3 - Ka.rl Blume Göl 
kıyılarında. 4 • Salnt - Saens: m.şam 

hülyası (Snll) 5 • Yvin: Dudakların o
peretinden Polpurl. 6 • Valdemar 
Clblsh: Çakır keyfim (Viyana şar:kı· 

'1 - Petcr Freis: LezYoner Asker 

bul ga.:etecilerin.in Ankaradaki 
maçını takip ehnek üzere büyük 
bir kal-aıbalık ta takımla beralber 
Ankaraya gidecektir. 

BÖLGE ASBAŞKAN VEKİLİNİN 
ANKARADAKİ TEMASLARI j 
İstanbul bö1gesi asbaşkan ve -

kfü Kema.l Hali.nı geçen pazar
da:nlberi Ankarada ,genel direk • 
t.örlükte İstanıbulun birçok i.şle
rile uğraşmaktadır. Kemal Ha
limin uğraştığı işler arasında bil
llıassa bölge ~kanılığı tayini 
ve klüplerin lisans işleri ile de
diloodulu Fene:t'<Galatasaray ma
çı hakkındaki karar vardır. As· 
başkan vekili bu üç mühim işi 
intaç eder et.mez İ.stanhula döne
cektlı;. 

Kemal Haılimtn bu seyallıatinin 
bir hafta ,şiil'.eceği tahmin edil· 
mektedir. 

BU HAFTAKİ 
MAÇLAR 

TA.K.SiIM STADJNDıA: 

Beyoğluspor - A. Hisar saat 11 
İstanıb11lsyor - Topkapı ,, 13 
F. Bahçe - Süleymaniye ,, 15 

ŞEREF STADINDA: 

G. Gençler - Davutpaşa ,, 11 
Kasımpru;a - lle~iktaş ,, 13 
Beykoz - Gaılatasar;ıy ,, 15 

FENE.RıE.AHÇE STADINDA: 

K. Gümrük. F. Yılmaz,, 13 
Vefa - Hi'Li'ıl ,, 15 

SüLEYMANİYE STADINDA: 

Alemdar - BeyJeııbeyi ,, 11 
Anadolu - Altınordu ., 13 

Ortaköy - Yeni Yıldız ,, 15 

1- GENÇLlt\ 
2- GÜZELLiK 

3 ·SIHHAT 
İşte yüksek bir kremde aranruı 
bu meziyetlerin hepsini size 

KREM PERTEV 
Temin edebilir. 

l - KREM PERTEV: Bir tuva
let müstahzarıdır. İnce bir 
fii,na veyapılışındald husu
siyeti itibarile yüzdeki çizgi 
ve buruşu.klukların teşekkü
ltine mini olur. Deriyi g~ 
ve gergin tuf.M'. 

a - KREM PERTEV: Bir güzel 
1.lk vasıtasıdır. GeıUşlemiş

mesama.11< sıkıştırarak cild~ 

deki pürtük ve kabarcık
ları gideriF. Çil ve lekeleri 
iw.le edet;'. Teni mat ve şef-
1af bir hale- getirir. 

a - KREM PERTEV: Bfr eild 
devasldır. Deri guddeierinin 
ii.razabnı düzeltir. Sivilce ve 
siyah noktaların tezaltfu:iine 
milni ol= Cildadalesini bes
ll,..,..,ıı: ~. Ku-

daima kullanınız 

NEDEN 
Bütün mütehassıs diş 

tahibleri 

RADYOLiN 
Diş macunu tavsiye ediyorlar çünkü: 

Radyolin 
Dişleri beyazlatır. Diş etle
rini kuvvetlendirir. Dişlerin 

çürümesine mani olur. 
Ağız kukularını defeder . 

Sabah, Öğle, ve akşam her 
yemekten l!Onra günde üç defıı 

dişlerinizi fırçalaymız 

Beyoğlu Tahsilat Müdürlüğünden: 
Eyüpte Bahariye caddesinde Hami yet. kontpl.iık fabrikasının muamele 

vergjsinden olan borcundan dolayı haczedilip 13 T. evvel 939 tarihinde mez
kür fabrikada aleni müzayedesi yapılan B. B. B. 3 markalı ve 120 x 200 
eb'adında 5750 adet k<!A"ltrpltıka sürülen pey akçesi haddi liiyikinde görülıne
d.iğinden ikinci müzayedesinin 26/10/93U tarihine rastlıyan Perşembe günü 
saat 10 - 11 arasında yine mezktir fabrihada fileni müzayede neticesinde sa
Wacağından talip olanların yevmi mezkU:r ve saatte fabrikada bulunacak. ic· 
ra heyetine müracaatları. (8636) 

• • 
Londra ve Parisin en meşhur fa:brikalanndan gelen 

BAYANLAR için de son moda ye Yüksek Fantazi 

MUŞAMBALAR ve MANTOLAR 
Beyoglunda BAKER Mağazalarında 
Teşhir edilmekte ve gayet müsait lierait ve ucuz fiatlarla satılmaktadır. 

tükenmeden evvel ihtiyacınızı şimdiden temin ediniz. 

1 - Tenzilith tarifeden istifade hakkını bahşeden ve evvelce verilmiş o
lan 1938 - 1939 mektep senesine ma.lısus (Gri) renkli şebeke pasoları 1939 .. 
1940 senesi için 15 Eylül 1939 tarlhindenberi defişlirilnıele başlanmıştır. 

2 - Yukarıda sözü geçen (Grl) renkli pasolar 1 İ..kinciteşriıı 1939 ta
rihinden itibaren muteber olmıya..cağından mc:ıkür tarihe kadar yeni pasola-
ı.ın tedarik edilmesi nan olunur. (8690) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
...... ı ................................ .; 

1 - Şartname ve nilmWlesi mucibince (200) adet 28 m/m 1ik yeşil ipek 
taklidi ve (200) adet 22 m/m lik mantar üç bobin aç.ık eksiltme usulile satın 
alınacaktır. 

lI - Muhammen bedeli sil (500) li<a muvakkat teminatı (37,5) liradır. 
III - Eksiltme lO/Xl/939 Cuma günü saat 14 te Kabataşta levazım ve 

mübayaat ş.ubegjndeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
rv - Şarlnaıneler ve nümuneler" her gWı söZ.ü geçen şubeden parasız alı

nabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme içn tayin edilen gün ve saatte o/0 7 ,5 güvenme 

paralarile birlikte mezkiiı· komisyona gelmeleri iHin olunur. (8713) 

TAKViM ve HAVA 

21 BiRİNCİTEŞRİN 1939 
CUMARTESİ 

Hicri: 1358 .Rumi: 11115 .. 
10 uncu ay Gtin: :164 B. Teşrin: 8 
Ramaıan: 8 Bızır: 169 
Glineş: 6.16 Aktam: 11.lll 
Öğle: 11.SD Yatsı: 17.21 
İkin.O: 14.59 İmııak:: 4.38 

- HA VA VAZİYETİ 

l'e!jllköy meteoroloji lıılaq_,. -

dan allhMlı malfımata nacaraıı hava 

ıı:ımlun Tra.l<!'a bölgoslle Karadelıl -

zin garbi ta:raflaranda bulutlu ve me•

:lli yağışlı, dlğer yerlerde al)l)ı: ~_.ış, 

rüzgirlar Trak7a Kou.eli ve KaracJe .. 

Diz kıyıları bölrelerinde c.enubbi, is

ttkameilen - kuvvelte, dlf"1' yep.. 

!erde lıaflf olamk esmlşllı>. 

Dün islanbuldo. ban aı;tk g:e!)llliıı 

Dizgir cenuba •a~en sani~e 1-2 

mdre ın.ıa. ~ittir. Saal H te ha.va 

t;ı&yikl :WU,9 nıfübanlı. Sühunet on 

ııüluıek U,9 ve en düşük 13,4 saull~-

SAGLIU 
Öksürük 

Öl<1ıüriifün muhielit sebepleri var· 
dtr. Bunları l>erlarafa bakalım. 

Teclavlııl: Öbürül< boiaz hasta • 
bPndan ileri geliyor&a ayakları har
dal bany.osuna k.oyma.lı. Harareti sa.
bM bir )J«de ot.unn.ab. Blra• çay, ıh
lamur almalı. 

Öksürök ha.va. borulaJ:"mm bir has· 
taıığrnda.n ileri geliyorsa göğüs tah .. 
tasının ara.kasında bir atn hissedl -
Ht, Bu halde evveıa. öksürüğü kes ... 
meli, soıınt. ba.li:am söktürüoil il~· 

lar içmeli. 

KONGRE 
C. B. P. Ayvansaray semi ocahJI,.. 

dan: 
Ekseriye\ mevcut olma.dıimdaıı 

20/10/919 tarihinde toplaıwııJYan o
cağımız 7ıllık ko1161'0Si nhamal•ınenln 
66 ıncı maddesi mucibince :ıt/10/939 
<Jumartesi giinü saat on befie C. U.. 
P. Fenc~ nahi3'e mer'kezindl 'toplana-

• cağından kütkte ka71Uı a'l:aJilruı her
halde baur buJumnal&rı r11a. olun~ 

• 


