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--~üyü~ arzu ve vazifer1ıizdir,, 
Milli Şef bilhassa tebaruz ettiriyor: 

Suyuk Türk Milleti emin olabilirki, Cumhuriyet Orduları vazifE lerini 
Al B k hakkile ifa edecek 
~ r.ıan aş uman- . kiymettedir 

danının beyanatı ~ . Memleket 
,, Voliil Braucll=ııDtscıı=ıı ~lycrl!<U: 

, 1914 den daha kuvvetliyiz; abluka ,,,,,~ .. ,,.,ı,,,· 
ı leaç hırakılmamıza imkan yoktur,, 

HiTLER 
Ordu erkdnznzn rütbelerini 

birer derece gükseltti 
,(Ya..u.ı.1 Z 1nclde) 

' 
General Keitcl 

ve ordu 
En lüzumlu iaşe maddelerinde 
hal ve ati için hiç bir tehdide 

maruz değildir 
Alhncı Millet Meclis 1.ci ictimaını 

} açarken harici siyaseti anlatan 
! :umhurreisimiz, bilhassa şu 

noktalara işaret ediyor : 
,, 

1 1 Başl..'Umandan Brauchltsch 

< Türk· İngiliz - Fransız muahedesi ile, harp 
fecayii içinde ıztırap çeken Avrupada bir 
emniyet mmtakası tesis suretile bu facia
nın müstakbel ittisa ve inkişaflarına mani 
olmak gayesini güdüyoruz. 

1 

il -
4htıaıı denizaJhlan tarafından torplllencn Emlle - !\llguet petrol gemlstnln yam,ı .. 

._ Mazide olduğu gibi, atide de Türk - Sovyet 
münasebetlerinin dol\tane seyrini samimi 
olarak takip edeceğiz. 

* Bize karşı vefakar olan dostlarımız, bugü 
ne kadar olduğu gibi bundan sonra da b:z 
den ancak dürüstlük, hayrihahlık ve ~ u • 
lara uygun hareketler bekliyebilirler· 

1 Türk- İngiliz - F rans ı. 
paktı bu hafta içind 

, ~ı Meclise arzedileoeL 

---- --



·Alman Başkumanda .. 

• • nının beyanatı 
Berlin, 1 (A. A.) - D. N. B. de birden harbetmek tehlikesine e ı jansı bildiriyor: maruz değıliz ve vaziyetin alıı· 
Ordu başkumandanı general cağı şekli sükunetle bekllyebiU· 

von Brnuchitsch, mevkut blr ga- riz. 1914 de olduğu gibi tekrar ııÇ 

Ankara, 1 (A. A.) - Uclslcumhur İsmet 1nönU. bugün, altuıcı 
BJ)1~• :mııct Mccfüünin birinci lı;tl.ı:na yılını açarken a ağıdaki nutku 

ir:ıd IJuyurmu~l:ırdır: 
''llUyült 1\lillct .iıleclMnln muhterem az:ı.sı; 
ı'.J.Lmrı intih:ıb deucsini aı;:ırken muhterem uzfiyı sevgi ve sn) 

s;ı l:'.:ı cilmlarnn. Eminim ld bu anda lmlplerlmlz, bUylllt Türk mll. 
ı. tlııln cmnnet ve 'ıızifclerlnl, onun hnlükf menfnntine uy~n olarak 

ifa C'~ı:ıol: nski) le dolup tnı:mnldadll'. 
~~lrdlğimlz ene, vatanda bı&:ur ,.e emnl) etin, flldrlcrdc 'e 

ct"rr.~ • •C lınldld tılr nsaylşin hlikUm Urm iylc gcçml ; cumhurlyc· 
t1 ı v:ıtnnılnstn \'O vatanda en büyük nimeti olan hny !yet ve emni
yet. tımınmen hakim olmuştt1r. Dııhlli idarc.>mizde hltblr rıtrct ve ni
fak nznbiylc muztnrib bulunmuyoruz. Bir milletin en büyük ,.e kU\ -
vetU nı nedi olan dnlılU beraberWt, büyUlt mccll in uh1 \'e muhk. 
ı,em !ıU".i)etlndcn ömck nlarak, TUrk \-atanmı lnsıınlyet 0.lemlndP 
hc)bctll bir mevcudiyet olnrnl< tecessüm ve temayüz etilrmlstır. 
lWJ!rllitılzln l•cmaJ lfnde eden bu h:ı.llyle, hepimiz iftihar edebiliriz. 

,u~aeımiz önünde bınnci derecede 
can!andırdığına şüphem yoktur. 
~ütün Türk milletinin dikkatli 
ıazarı da, bu devrede, bilhassn 

kendi müdafaa vasıtalarına tevec 
cuh etmiş bulunuyor. Cumhuri · 
·et hükumeti, müdafaa tedbirle -
•ni tekemmül ettirmek için hiç 
>İr himmeti esirgememek azmin • 
iedir. Mali ve fenni noktai na 

zardan çok külfetlere, masraflı bir \ 
hal almı§ olan müdafaa vasıtala · 
rmda ihmal etm:!mek gayreti, hü 
kumet ve milletçe aziz bir kaygu 

mali vasıtalar tahsis edememek • 
ten korktuğumuz bu senelerde .da 
hi zirai istıhsalfıtımızm inkişafını 
alıkoya~ himmet ve tedbirleri e
sırgememenizi dılerim. Orman iş 
!etmesindeki devlet te;ıkılfıtımızın 

müsbet neticelerini yakın bir za -
manda almağa başhyacağımızı li· 
mit edıyorum. 

zetenin mümessiline, Almo.nye.nın 
vaziyeti hakkında verdiği beya -
nntta ezcümle demiştir ki: 

"- Askeri bakımdan, gerek 
silah ve teçlıiznt ltibo.rlle, ge • 
tek mUletin askeri knblllyetlnl iş· 
letme itibaı f le bugün 1914 te • 
kinden çolt daha kuvvetliyiz. As
kcıin uı.liml, büyük harbin tecrU
belerlne istinat etmektedir. Huh. 
telif silahların takrlml ve idare· 
si Polonya seferindC' fevkalade 
bir mükemmeliyet est>rl göster -
mlşlerC:ir. Dünyanın en bUyUk 
istihkılmlnıı olan garp kale.sinin 
inrnsı Polon~·n ordusunu. 1014 
de olduı~u gibi mQtenddid cephe· 
!erde krniimlzi mlidafnn mccbu· 
rlyetlnde kalmadan kabil olduğu 
kndnr silrntlc lmhn f'tm<'mizA im. 
kfın vermirtir. ~imdi !l:i ec"he • 

Dn.hlli l:lnrcnln gerek umumt n mahalli idare kısımlanncln n 
gerek belediye 'c köyli\ lınyntnnııdn lmlayhl,., ,.e teltfı.mülU temin c
dec«'k ycnl tcdbirlıi, hükUınct, mütemadiyen tctldldnlzc anetmek 1uı· 

rantıdıulır. 

1 olursa. erlere meydan göründliğü 

zamanda vatanda~lann yapılan 
e:iak~rlıkların hiçbirisine acımı -
·acak mesut neticeler elde ede · 

l.leri muhakkaktır. Büyük Mec 
.... büyük Türk milleti emin ola 
ılir ki, Cumhuriyet orduları emir 

nu sene, U:ıtny, nn:ı. 'ntnnıı. onun nyrılmıız bir clizll olarak il· 
tUıa.lı: etmiştir. Uzun seneler, bizden ayn yn~amak elemini çekmfq ()· 
lan nm ll:ı.t:ıy'm, slzln lrndrctn ,.e temiz ellcrlnh:dc nz znman l!:ln. 
de \"ahının t'.ı> şirin, en mamur bir köşesi hnllne gelecc~.Jn~ lnıt'lyyen 

eminiz. 

Adalet tevzii emniyetli ve ehliyetli ellerdedir 
CUmlıuri)·et :ulüycsinln işleme 1 tarzını, memnuniyetle yad ede

blllrb:. Adalet tcvnzll gibi en 5crenı bir cemiyet ,·azlfcsinl ıra cilen hiı.· 
kiıri.leıimlıln mcslcltlcrinl daha metin , .e c:ızlb bir hnle koyacak tcd· 

blrlcl'L lln.nunhmnızm tatbllintmda. clıı.ha dyade ls.'lbet ve sUrnt te
mln odoo<fü ~releri, ccz:ı l5lcrlnln ve mliesscselcrinin ıslah , .c terbiye 
m:ı.ltSııtlumd:ı. dnlı müessir vasıtnlo.m 013Jikiyctinl, JıUkfunetln, 

yUlrnclı humrunuzn ıırzolunmak lı:ln, dnlmn üıcrlndc çalıstığı me\''Zll. 
far eJar:ık zlllrcdebillrim.. Herhalde uro.qmı lltıhnrla ilan C<lcbllirb: 
11 ':ıtnnda. ad;ılet tevzii, chllyetU ,.c emnlyctli ellcrtledir, ve adalet 
usuUrhnh medeniyetin en ileri tellililiilerine uyg'on esıı.slara mu~ -
tenlı.tır. 

Anktıra anlaşmasının ebemmiyetı ve manası 
Mtmterem millet vekil:eri; sini, bütün kalbimizle temenni 
So.li Mr sene zarfındaki dünya etmekte}•iz. Bugün olduğu gibı 

hadiseleri önünde Türkiycnin ha • yann da memleketimizi harp 
::f siyaseti, hükQmet tarafından mıntaka5ı haridndc bırakmayı 

IT' ıhtelif vesilelerle ytiksek ittilfu emniyet ve taa:ıhütlerimizı ih · 
r ::ı arzedilip tasvibinize iktiran lal etmemek ~cırtiyle, milletimize 
"" .1 inkiş:ıflar göstcrmi§tir. Av - ka~ı vazife icabı olarak cidden 
\ 1 buhranı, .sulhil korumaya arzu ediyoruz. 
l uf gayretlerin zaman zaman TÜUK - SOVl'ET DOSTLUGU 

t verici saflıalanndan sonra KUV\'1~TL1 ESASLARA 
bütün alevlenmiş ve nihayet l\IOSTF .. NlTT!R 
p faciasının patlaması bir em. Arkadaşlar, 

. aki olmuştur. Sizin samimi his· MalQmunuz oldu~ru veçhilc 
:.-ııyatıruza da tercüman oldllt'UI11a Hariciye Y~ilimiz, Sovyet hükQ· 
emin olarak bu halden derin elem metinin misafirı olar:ık Mcı~ova· 
\e hüzün duyduğumuzu saklıya - da üç hafta kadar temas ve mü • 
mam. Cumhuriyet hüktlmeti, bü ~ zakerelerdc bulundu. Bu müzake
tün bu devrelerde, sulha hizmet relerden, eski dostumuz Sovyet 
etmek ve kendi masuniyetini te - ittihadıylc aramızda bugünkü me
mi n eylemek gayretini esaslı vn · f sut münasebetlerden daha ileri bir 
zifc teldkki etti. 12 mayısta lngil· vaziyet ifade edecek bir anlasına 
tere v~ 23 haziranda Fransa hükO meydana geldiğini ümit etmiştik. 
metlerile kararlaşUrmış olduğumuz Neticeye varmak için iktidan -
miışterck beyannameler, bu gay - nuzda bulunan bütün gayreti sar
retin mahsulüdür. 19 teşrinievvel- fetmiş ve bir an muvaffakiyetin 
de imza edilen ve bu haf ta içinde elde edildiği anlayışına varmış -
yüksek tasdıkinize arzcdilecek o - tık. Buna rağmen, bizim menfa -
lan muahede de; hiç bir devletin atimize olduğu kadar karşı tara· 
aleyhinde olmryarak, hiç olmazsa fm menfaatine de muvafık oldu -
tesirimizin yetiştiği sahada bey • ~nu zannettiğimiz neticenin is
nclmilcl sulh ve emniyete hizmet tihsali, bu defa müml~ün olama
etmek suretiyle kendi emniyetimi- mı~tır. Bununla beraber, bilirsiniz 
zi ma:;un tutmak gayesine matuf· ki, iki komşu memleket arasında 
tur. sulbü korumak Wkilsü, her ki dostluk kuvvetli esaslara müs -
memlekete, kendi huausi bünyesi. tenittir. Bu devrin muvakkat i · 
co~rafi vaziyeti ve imkA.nlanna caplanndan doğan sartlar ve im
gô e ayn ayn tedbirler ilham e • kfuısızlıklar. bu dostluğu ihlal et
debilir. Türkiye için, hareket ha~- meır.i§tir. Biz, mazide olduğu gi -
tını evvelden sarahat ve samimi • bi Atide rle Türk • Sovyet müna
yet!~ h lli etmek, sulh yolundaki sebetlerinin dostane seyrini sa -
vaıi .e tedbirlerinin en müessir o - mimi olarak tak;p edeceğiz. 
lamdır denil:!bilir. Biz, bu muahe- Muhterem arkada~lar; 
de i' '. harp f~cayii içinde iztıral> Son hftdi~ele: münasebetiyle 
çeı.en \ \ rup:?:la bir emniyet mm- Türkiye hakkında yapılan neşri -
takası tc,,isi suretiyle, bu facianın yat, bilhassa bitaraf memleketler
mJ takbel itti a ve inkişaflanna dekiler, milletimizin iki yüksek 
m.ini olma1: gayesini güdüyoruz. vasf•nı kemal ile tecessüm ettir · 
Muah~Jenin harekete geçmesi, bu mistir: Türkler dostluklarına ve • 
m~1ru g:ıy~'eri çiğneme!: istiyen • ~akar, taahhütlerine sadıktırlar. 
lc.m bu!unnnJyle kaimdir. O ih· Bu vasıflar, Cumhuriyet hükQme
timal h:ıricin::le, bizim müttefik - tinin siyasetine umumi bir emni -
lerle ofa:-ı bağlılığımız ve hep be- yet gösteril-:-esini temin etmiştir. 
ra~r il.)n etm-.i o!duğumuz yük- Bize karşı vefakfir olan dostlan -
(:"k i·\.,J et'"a'ı:ldaki beraberlif · mız, bugüne ka1ar olduju gibi 
r.ı:~. 1' ,::-r d•.:et'erle normal ve bundan conra d:ı. bix::len ancak 
<'.o,,ta 1... munJ ebetlerimizi ihla~ dürü tlük, hayırhahlık ve bunla -
ecLb leı: \ m '1iyette değildir. De· ra uygun hareketler bckli;·ebilir · 

cu IHURl\'ET oımustı 
rui t' ey' --:n ; oldıığumuz vazife ter. 
ve rı - ,.! .. '''~ i hal kiyle müdrik 
olaraJ·, İ:' :ır··~ı inleten harp fa • 
ciaııımtn • rr ım e<."Vel nihayete er

Milletin muhterem \'ekilleri: 

me ini ve y:ır'lki nesillerin son 
cıenderi., T .-•uftr>lanna dü~mem<.> -

İçinde bulunduğumuz beyne! -
milel vaziyetin, Cumhuriyet ordu
~unttn ehemmh·et ve ihtivannr 

aldıktan zaman vazifelerini hak
kiyle ifa edecek kıymettedirler. 
Yaptığımız ve yapacağımız feda
karlıklara Cumhuriyet ordulan 
layik olduklanm ispat etme~e her 
an hazırdırlar. 

l\IÜNAliALAT \'lfüAU .. 'TİXİ.X 
VATAN l\ltIDAl~AASINDAlil 

EIIF .. M)IİYl.."'Tl 

Aziz vatandaslarım; 
1\1ünakal5.t Vekaleti, mütcrak· 

ki bir cemiyetin mümeyyiz vasıf· 
lanndan biri olan bütün müna • 
kale ve muhabere vasıtalarının 
ahenk ve intizamı gayesini temin 
etmek yolunda esaslı bir tedbir 
olmu5tur. Muhtelif nakil vasıta 
lan, bir mesuliyet altında biribi· 
rlni tamamlıyan bir zihniyetle iş 
leti:mel{ sayesinde, vatanın içti -
mai ve iktısadi inki5ah için en 
geniş feyizlerini vermek yolunda • 
dır. Mesut inkişafını tnkip eden 
demiryollanmızm yanında deniz 
ve havayollanmızın d:ı süratle 
feyiz bulmasını iltizam ediyoruz. 
Memleketimiz için çok verimli bir 
faaliyet sahası oduğuna samimi 
olarak knni olduğumuz deniz teş· 
kilfttımızın gerek nakliye, gerek 
endüstri sahalnnnda sağlam esas 
lara müstenit olarak kurulması 
için hükQmetin çah§Illalarına, yü 
ce meclisin yakından alfıka ve 
muavenet gösterme ini temenni 

ederim. 
MünakaHl.t Vckf\leti, vatan mil· 

dafası meselelerinde ayrıca müm 
taz olan bir ehemmiyet alacaktır. 
Bu bakımdan dahi memleket mü
nakalii.tmın intizamı, kudretli ve 
bol vasıta ile mücehhez olması 
hakkiyle takdirinizi celbedecek 
mevzulardır. 
snmt VE tÇTIMAI l\nJA \'E.~ET 

tŞI .. ERll\ltZ 

Arkadaşlar: 
Memleketin sıhhi ve içtimai 

muavenet işleri, içinde bulundu • 
ğumuz §artlar dahilinde, ehemmi 
yellerini arttırmı~ bulunuyorlar. 
Salgınlarla mücadele ve koruma 
tedbirleri, memleket müdafaası · 
nın safhaları için de daha çok 
kıymetli olacaktır. Sıhht teşkilft 
tımızın fcnnen sağlam esaslara 
mfistnit bulunmasından, ansız 

Mdiselere karşı kendimizi emni 
yette hissetmek istiyoruz. 

Son zamanlarda Dikili ve ha -
valisindeki zelzele tıfetinden va 
tandaşlanmızın çektikleri ıztıraba 
bütün memleket yürekten iştirak 

etti. Afete uğrayanlara, büyük mil 
!etin huzurunda, derin teessürle • 
rimizi ifade ederken Kızıtayın ve 
halkımızın gösterdiği §efkat ve 
yardımları şükranla yMetmek is 
terim. 

ZİRAi l\IESEl.ELER 

Arkadaslar; 

ZiraatVekil.letimizin meseleleri, 
milli bünyemizin en ehemmi~·etli 
mevzulan gibi tnkip olunmakta • 
dır. Her çe~it mahsule feyiz ve 
ren memleketimizin toprak mese · 
lesi, ft'et ve bilgi meı;eleleri gibi 
ana ihtiyaçları tc""lin o'undukça 
ic::tihc;3J kudret•ıni:ı;in 'e köyHi ma 
i~etimizin yUkscleceğine daima 
kani bulunduk. Geniş mikyac:ta 

TiCARET İŞL rnJNDI~ EN AZ 
smıXTI GÜREN nın J\lll.LI::'f 

01.ACAt.JZ 

~iuhtereın arkad~lar; 

Ticaret i;;' ?rimiz, husuc:i bir ih 
timamınıza layıktır. Bir kaç sene 
denberi cıhanda bozu1muş olan ti 
caret müna:;ebctleri, bizi de muh
telif istikametler takibine sc\ket 
mışti. Harbin zuhuru i 0 bcyncl· 
;ni!el ticareti ) eni zor'uklarla kar 
~ıla~tırmı~tır. Bu şartlar ıçinde 
her memleket. bir taraftan müda-
• aa endişe!)ile mahsullerinin ihra 
cını tahdide, d:ğ"r tara(tan kre· 
di meselelerinde mü:.adeleye mü 
sait olmıyan türlü tedbirler a ma· 
ğa mecbur olmu~tur. Beynelmılel 
tabii meselelere sıkı ~ıkıya bağ!ı 

olan ticaret işlerimizin hutiin u 
mumi zorluklardan muteessir ol • 
ması, ictinabı kabil olmıyan bir 
zarurettir. 
İAŞE lU~Sl<:LJ:StNDE utçn!R 
Tl~llDtDI: l\IAUUZ Dl~GlLtZ 

Arkada~\ar; 
Bütün bu güç ş:ırtla ·la bera'Jer, 

biz, ticaret işlerinde en nz sıkıntı 
gören milletlerden olacağız. llkön· 
ce şura~·-ıı emniyetle söyleriz ki, 
memleketimiz ve ordumuz, en lü 
zumlu ia~ maddelerinde hal ve 
ve ati için hiçbir tehdide maruz 
değildir. Hatta ihraç madrlelerinin 
tahdidinde biz, en geniş davrana· 
bilecek memleketlerden biriyiz. 
Harp zamanında dahi mahsulle 
rimiz, çoğu itibariyle. cihan piya 
sasının arıyacağı maddelerden O· 

lacaktrr. 
Her şeyden evvel ticaret işle 

rimizde salim bir mübadele isti • 
kametini süratlc tesis etmeliyiz. 
Kuvvetle kaniiz ki, ticaret haya 
tını iyi bilen ellerle takip oluna • 
cak isabetli tedbirler, bizim tica 
ret vaziyetimizi yalnız durgunlu
ğa uğratmaktan korumakla kal 
mıyacak, memlekete fiti için de ge 
nişlik temin edecek seyri bulacak-

ta istihlt iti, her sur tle t şvik o • 
lunm:ık lfr.ım'iır. rem1 1ı:C'lİD bPr 
yerinıie bol ve ucuz ol:ıınlt teda· 
rlk olunabilecek kömllr. haşlıca 
terakki vn!ıtnsıdır. Bu mı:.knda 
miı.ni olacak her tUrlU pahalılık 
unsurlan dikltatle bertnrnf edil -
mek lazımdır. İktısat vekaletinin 
devletçe tedbirlere dı>vnm eder -
ken, vatandru,ılara geniş mikyasta 
iş sahası bırakmak hareketi, tak 
dlr ve teşviklnize 16.yıktır. LU- i 
zumsuz takayyl\tler kn1 d111lma.lı, , 
hnttn normal ç:ılışmnlariyle mrm 1 
lcketin iktısadi inklşnflarmn hiz. 
met eden teşebbüslere kolcıylık 
gösterilmelidir. . 

lktısat vekfıleti iktısadi bayatın 
her sahasında, mUtehaS8I! iş~ller
den yüksek mühendislere kadar. 
geniş bir ehliyet kndrosu vUcudn 
gelinncği gaye bilecektir. 

lçinde bulunduğumuz fevkali'ı. -
de şartların, lktısa.di hayatımızın 
nizamını muhafaza etmek için, 
ayrıca kar.uni tedbirlere ihtiyaç 
göstermesi ihtimali vardın Bil -
yUk Millet Meclisinin, mer:leke -
tin lktısadi bUnyesini sağlam bir 
surette muhafaza ve devanı ettir. 
mck için, isabetli 'tedbirleri dal· 
ma itt,ihaz edeceğine milletimiz 
emindir. 

GV&mtlK VE t11mtsAR 
lŞLERl 

Gümrük ve inhisarlar vekfile • 
timizin işleri, tekami.H seyrini ta
kip ediyor. DUnya hddiselerine 
uygun olarak alınacak ticaret 
tedbirleriyle gümrük tedbirleri -
mizin ahenkli olarak tanzim o • 
lunması, hükumetin göz önünde 
tuttuğu meselelerdendir. Bu 
cümleden olarak, gümril~ tarife 

tır. cetvellerinde kanuni tadilfit ya. 
tktısat vekftlctimiz BUyUk mil· ı pıl:nası tct'dktedir. Herhalde. 

ıt davalarımızdan biri olan sana- devlet varidatının temini gibi 
yileşme hareketine bu yıl daha ticareti güçlüğe uğratmamak, 
hızla ve intizamla devnm etmİŞ°- kaçakc;ılığa mani olmak tedbirle
Ur. İçinde bulunduğumuz hfı.dlse_ ri de kıymetli esııola rdır. Keza· 
ler ve ufukta muhtemel görünen lik, zazuri hudt•tta hirr...aye lf.zım 
vaziyetler, memleket endü11trl~l · cl:luğu l:ndar lüzıursuz pahalıhlt 
nin hnyati ehem~lyetlni kem~ll· ve sıkıntıya mahal vermemek, 
le tece~sUm ettirdı. Pıtı.on ~ore ba!ıusus gümrük him;ıyesine sı
teşebbüs edilen müesseseler ık - ğın3r<''t mi!tcada ve vasıfta te · 
m~l ol~mnkta ve hakiki olarak 1 k'"m-nlil J;:aygu"u".lc!an kurtt·lmak 
saglam ışlemelcrlnl temin edecek ı gi.i...,riik Gİ"a'"etimizt., mani ole. 

tedbirler dikkatle alınmaktadır Beş ' ca-"· rr.-rz•;rl~r olrrı:-k 15.zımdır. 
senelik planın eksıklcrini bir ıı.n İr.h::mrlar. iktisadi hayatımız· 
evvel tamamlamnğa, hUkümet, da yardımcı vazifesini de dikkat· 
ciddi olarak gayret rıarfediyor. le ifaya devam etmektedirler. 
KarabUk demir ve çelik r.abrlka. Sert içkileri rağbetten dUgUnnck 
!arının sene içinde l~lemcge bne· için sarfolunan gayrelere teşek
laması, memlekete her bakım - kUr borcumuzdur. Milletimizin 
dan bUyUk kuvvet vermiştir. Bo· en kıymetli menfaatlerine uygun 
ru fa.brikasiylc haddehane ve çe· olan 'bu mücadele, memnuiyetin 
llkbnnc kısımlarının yakında fa - bir çok memleketlerde ff -
allyeUı geçeceğini Umlt edlyo· . . . muva a 

Gene b irmi il bı kıyetsızhkle tecrübe edilen kati 
ruz. u sene y a ı n k b 11 • dü k • i 
iğli yeni Malntyn bez ve iplik fab- ve a a usu enne ıme sız n, 
rillası ~letmcye açıldı. Birinci beş m~vaffak .olacağımızdan tama -
senelik pltmın esaslı aksrunındnıı mıyle emin•rrı. 
olan kimya ve kendir fabrikaları NA FtA ışumtl\ıtz 
kurulması tnkip olunduğu gibi f. Muhterem arkadaglar: 
kinci kO.ğrt, sellilloz, Sivas çlmon- Nafia iııleriml:r:, vatan imarmm 
to fo.brikalannı do.hJ tahakkuk et istediği her aahada, faaliyetle 1· 
tirmeğc çahr,ııyoruz. Şeker fabri. lcrlemektedir. Bu aene, Erzurum 
knlarımızın lsUhsalltı, bu sene, demiryolu merkezinin açılması. 
feyizli bir surette verimli olmu11· hUtUn me.,,leketi ~ndan sevin -
tur. HUknmet elde bulunıın işle- dirdi. Memleketin mali vesaiti 
rl tamnmon tahakkuk ve temin yeniş ökü<le mildafaa ihtiyacına 
ettirdikten sonra vakit kaybet • tahsis olundu~u zamanlarda, na· 
mekslzin yeni endUstri hareketle· fia' islerimize kftfi vasıta temin 
rine teşebbUs etmek yoluodndır. e.t~ekte gUclilk çekeceğinizi bi-

TOPRAK ALTI lırım. Bununla beraber elimizde 
SERVETLEUtaıtz buhın:ın demirvolu işlerinin de-

Topraknltı servetlerimizin işle. 1 v~":' ettirilmesini iltizam edece· 
tllmesi için ciddJ gayretler aarfe· ı ğınıze v~e ayrıca Y?l işJ~:i~e .hız 
diyoruz. Bu sene Ergani bakır ı- vennegı, memlckctın tabu ıhtıva· 
zabohane!I bakır istihsaline bae- ı cı kadar mUdafaa ihtiyacı adde. 
lnmışttr. Fakat kömUr lsUMall dece;;.iniıı:e eminim. ~u i-lerimiz 
m~vr.uut1a yUksoJc dikkatinizi bir 1 !n~i

7llm. ile i'.:rHvor. Bir iki serı"' 
daha cC'lbetmek isterim. Bu mem 

1 
ırınde ılk rT'U'-'be tneticeleri al

lekctln medeniyet ve umran yo - dığtmu: vıık•t. su siyasetimizin 
hındn ilcrlemı>sl lr,ln körrıUrUn ne verimli bir tedbir olduğunu 
mcmlekPl !rindi." en 9't'nt~ mlkya~ göz önlin~e- tl'cessiim etmiş bu 

bırakılmamıza imkfı.n voktur. 
Evvela: 1914 de olduğu gıbi 

ıf'r taraftan kuşatılmış dc"'illZ. 
Snniycn: A vrupanm şarkı ve 

cenubu şarkisi ile ticari mUnnse-
betlerimizi devam ettirmek ve gc 
nişletmek lmkdnlarma malik bU • 

lunuyoruz. 
Zannederim ki lngllterenin 

bugUnkU vnziyeti bizimkinden da· 
ha fazla. tehlikelidir. 

AUIAN ORm·suNDA 
TERFİl,F..R 

Bcrlln. 1 (A. A.) - D. N. 13. 
ajanı;ı, yilksek şef ve filbreril'I 
piyade gcneroli fon VitzlebCI'1 

bir derece terfi ettirdiğini bllcir· 
mektcdir. Fübrer bundan başkl\ 
birçok yüksek rUtbc-li zabitin er 
terfimi imzalnmıştır. 

lacağız. Yapı işlerinin n~fia ve • 
k5.Jeti emrinde toplanmasın n; 
zom?.n ile en feyizli nctic ıcr'ıt~ 
idr<lk edeceğiz. HüJiira her saha 
da Cumhur· .. ·et nafiası maınO' 
vatanın büt '\ mesretlerini isa• 
betli bir surette tahakkuk ettir · 
mek yolundadır. 

l\IAARlF 1ŞI..ERlM1Z 

Aziz arkadaşlarım; . 
Maarif işl rimizi, yeni mecb .: 

sin tarihimizde mümtaz bir faı1 
kası olarak, himmetli elleri.ıiı:e 
aldığınızı beklerim. Mali ve uın"· 
mi şartlarımız sıkıntıya mar~ı 
olsalar tile, maarif işlerimiıııt 
ana istikametlerde ilerlemeI<t' 
geç kalmıyacağım ve herhalde e• 
s.,sh tedbirlerin· zamanında alı • 
nacağını Umit ederim. Hükf1rnet• 
ilk tahsilin ameli ve ana tedbir • 
terine el koymuştur. Bun1"'

1 

süratle tetkikinize alarak ı..ar-ıtl 
bağlıyacağınıza kaniiın. Meır.lc'. 
ket, teknik tahsilin her şubesi ~ 
ciddi olarak benimsemiştir. Bel 
ka bu yolda kolaylık tedbirlerirıi• 
zi genişletmenizi dilerim. Meırı • 
leketin mühendis ve yükset -~ 
hendis ordusunu yaratacak ıntı 
esseseleri kurmak için acele er 
memL lazımdır. 

Bütün maarif tedbirleri, ins~ıt 
yetiştirmek gibi en çok zaman' 
ihtiyaç gösteren tedbirlerdir. O• 
nun için vaktiyle başlamak, ıı'lıı' 
arif islerimizde hükumetin bil ' 
hassa - dikkat edeceği bir uns·1

: 

olmalıdır. Nihayet, maarif i~le 
rimizin, gördüğü unsurlanrnızıt1. 
birbirine samimi Olarak yardıf11 
ları savesindc ilerliyebllece~i.tle 
kani bulunuyoruz. Onun id11' 
bilE{ili r.alışmalara, ilme ve tecrtl· 
beye dayanan P,ayretlere busııS 
bir kıymet veriyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; ... 
Devlet i~Ierini gözi.:nüz ön.ut\, 

de canlandırırken Cumhurıf~, 
mali· esinin vazife aldığmı tı.,' 1 

etmiş oluyorum. iftihar ediyor''.~ 
ki milletimiz, Cumhuriyet ha-1

• 

nesinin kudreti ve muvazeneli el, 
ması iç1n, şuur ile hiçbir fe ·a 
knrJı',ı;tan çekin neme!,tedir. l'ıia.• 
liyemiz, memleket ma~ :aasııı·fl 
f 1 l"d f •

1
• ev .:rı -ı e masrn !arı karşı:;:rı .. 

vatan imarını ve sivil hiz-net1
C•

1 

durdurmıyacak kudreti göstet' 
mektedir. Milletimizin aHika 'e 
yardımı ile Cumhuriyet mıı1i>'ei. 
sinin, halde ve atide daima ıca 
vasıtnlan bulabileceğine kati)'e~ 
eminiz. Himmetli ellerinizde J.<ıl 
vetli ve sağlam bir milli bUrı~\ 
nin, devlet itibarını ve hazine ,ıı 
tizamım daima muhafaza edece· 
ğine asla şUphemiz yoktur. 

Muhterem arkadaşlar; t 
Türk Milleti, BüyUk :Mille 

Mecisinin etrafında böıunırıe1•, 
sarsılmaz bir kale gibi, dUrı1e 
hadiseleri kar§ısında toplll ", 
dimdik durmaktadır. BUyük lJ' 
tisin vifak ve ahenk içinde ~pı; 
cı ve yaratıcı çalışma ile ber•~, 
millet işlerini titiz ve teıni.ı: b'. 
ıurette murakebe etmek bU\'l>'e~ 
ti, tarihimizin bir şbidesi olıı~ 
yaşıyacaktır. Yüksek vazife~ 111 
h~kJ?Ie ifa eden bilyilk mec!ı5,11 
hıçbır anarşiye müsaade etın1>' t 
kuvvetli bir hUkQmct vilcuda ~· ~ 
tirebilcceğine, muazzam bir 11 t 
sal halindesiniz. Hepimi.ı:111 e,, ~ 
bUyük zevkimiz ve iftiharırı'~e' 
bUyük milletimizi memnun e ., 
cek surette hizmet edebilıne~t\~ 
Altıncı Büyük Millet Mecl!S!~ıe 
en değerli vatan hiımetlıı1)~~ 
rıUmtaz olaca~ına .11amimi ol11~ıt 
kani olduğumu ifade etl1'le 
bahtiyarım. 



u y. ın reddettiğim·z t lifi 
lnı2 Karadeniıe münhasır olmak üzere k arşdıklı 
rdım misakı akdetmek ve harp esnasında 

aradenizi düşman 
emilerine kapamak! 
p . . •• ···IU"+··········· ................................ .,,,, .. 
S arıs, 1 - Molotof'un dün yük- lar, müttefiklerin noktai nazarları
lı.ık'VYet meclisinde irad ettiği nı İzah ettikleri cihetle Molotof'un b 

ti .. ~:Ynelmilel vaziyette hiçbir beyanatı, İngiltere ile Fransanın si- ~ 
; 1 lık yapmamıştır. İngiliz ve yane~inde hiç bir tahavvül yapmıya
~,~ Bn.~v~l<illP.rİ. b~r c.ok clef=a- caktır· 

Va 31 ~ . -:-- ::ıovyctter !:Sırlı· 
.ant etının beşinci fevkala. 
rci ~sıncta halk komiı;er1 eri 
sıw•h . . k . . • ancıye omısen 

'toıd Oku • a~ tarafından verilen 
Ulllnu~rur. Moloto{ bu ra· 
ç noktaya temas etmek 

• ..;cjs' 
lon 

1~~ı>: Beynelmilel vazi· 
h tlcı ayda f evkalfıde deği 

"<>:ı~3ule geldığıni kaydet· 
~ a Almanya ile Sovyet· 

":e( arasın~akı anla~madan 
actemı tecavüz anlaş· 

'ııı'en~e dir Jevam eden 
b?1Una~bctlcrc nihayet 

;;u .!1dirmiş ve tahaddüs e. 
~u 28 eylfilde Moskova· 

~nan rrıisakm ileriye gö
i ka~·detmi~tir. 

1 ~e: Polonyanın askeri 
e Polonya hi.ıkOmetinin 
~~ret edilmekte ve şöy· 

~i~ ledir: 
blik ıunamdarnnı sırası 
v Ülnetlerinin, sağ1 am· 

'tint orc:uıarının "kuvvet 
, . den .. bah~etmekte p::?r. 
• ~ 1?lerdir. Halbuki Polon· 

ltı l\ıınan ordusu ve arka· 
• 'lttr Zl!orctu ta~atından indi· 

Ve darbe bir Vcrsay ceni. 

fiPVVVVVVVVVVYVUWV+++V+V ··~························· 
şeyıerdı::n ıbaret olduğunun kimse 
tarafından bilinmediği zikrcdil· 
mektedir. 

Molotot burada şunlan kaydet · 
mektedir: 

Molotof bundan sonra Hitle. 
rizmin kabul ve ademi kabulünün 
cebirle yapılamıyacağını işaret 
etmış, Finlnndiya • Sovyet muza 
kcrelerinden bahsctmi~. Türk · 
Sovyet konuşmaları üzerinde dur. 
muştur. 

"lngıltere ve Fransa hükQmetle 
rı taratından bu yeni vaziyet1 erinı 
muhik göstennek için Polonyaya 
karşı yapılmı~ olan taahhütlenn Tü\k · Sovyet konuşmaların· 
ileri sürülmesı ciddi bir ec:asa ısti· dan bahsederken Türkiye ile yal· 
nat etmiyen hareketti:. Bugün r.ız Karadenize münhasır olmak 
herkec: anlıyor ki eski Polonyayı üzere karşılıklı yardım misakı ak. 

detmek ve harp esnasında Kara· 
yeniden ıhya eL'l1"1

: me·e!esi me' ' 
zuubahs bi~e olamaz. Bu sebehle denizi düşman gemilerine kapa· 
şimdıki harbi Polonyayı ihya ~a- mak teklifinde bulunduğunu ve bu 
resini takip edere!: idame cttirm~k teklifin kabul edilmediğini ilave 
mecnunane bir hareket olur. Fran etmiş, müteakiben İngiltere ve 
sa ve İngiltere hü!~Qmetlcri bu Fransa ile akdolunan muahcdeye 

nokta}'J pek iyi anladıktan halde. geçmiştir. 
gene muharebeye netice vermemek Sovyet baş ve hariciye komiserı 
ve sulbü yapmamak için hareket· harbin henüz ilk safhalarında ol· 
lerine yeni müeyyideler aram'lkta· duğunu, fakat daha d8 genişlıye. 
dırlar. Son zamanlarda bu iki hu. bileceğini söyliyerek Sovyet Rus· 
kumet zinııırrıdtıthrn 'k~ndilerini yanın bitaraf kalmak azminde bu· 
demokrasi hukukunun şampiyonu lunduğunu tebarilz ettirmiştir. 
olarak ileri geçi:ıneye çah~ırorlar. 
Bu cümleden olarak İngiltere hO· 
kQmeti kendisi için harp gayesi o
larak •'Hitlerizmin yok edilmesi· 

Mof otofun nutku ve 
AmerıL<a 

ni .. iHin etmiştir. Nevyork, 1 (A. A.) - Nevyork 

B d 1 l k. k Tim es '-'aZI''Or: un an an aşı ıyor ı, gere J J 

.................................................. 

Hitler yalmz 
- kaldı ! 

Sovyet Rusva 

haroe girmiyor 
Londra, 31 (A. A.) - YorkE 

Hlre post gazetesinin askeri mu
harriri yazıyor-

Alman valller geçen haftaki 
toplnntıda Hitlerden, SovyeUer 
Birliğinin harbe girip girm.iyece. 
ğinl sormuşlardır. 

Hitler, bu euale menfi cevab 
vermesi Uzerine, valller Rusya 
olmadan mUtteflklere taarruz et
:nenin feci bir hata olacağını bil. 
11rmlıılerdfr. 

Söylcndlğlne g6re, Alman baa· 
kumandanlığı von Brauçlçtcn alı
nacak ve pek yakında genel kur
mayda değl§lklikler olacaktır. 

HARP MECLtSt BU HAFTA 
İÇİNDE TOPLANACAK 

Londra, l - Harb Meclisi bu 
hafta içinde toplanacaktır. Bu 
hususta icab eden biltUn hazır

lıklar ikmal edilmi;:itir. 

Arşıdük Olto 
Dalac1ye ile görü~tü 
Londra, l (Hususi) - Habs· 

burglann orta Avrupada :·enlden 
iktidara geçmek için yaptıklan 

teşebbUsler hakkında gazeteler 
yeni mnllllnat vermektedir. 

"Dally Telegraph,. m ynzdığı
ııa göre, ar<i!~Uk Otto bir mUd • 
det evvel Parlse gitmio ve bao
vckll Daladiye ile iki saat süren 
bir görüşmede bulunmu§tur. Ken 
dlsl bugUn Pariste bulunmakta -
dır ve mUbim temaslara devam et . 
mektcdlr. 

Diğer tarcJft.an arşidUk Otto • 

Finlandiya Sovyet teklifler ni kabul etrn-;\zse 

Tehlikeli neti
celer doğacak! 
Londra, 1 - Sovyet yüksek 

konseyinin dünkü toplantısında 
Molotof tarafından irat edilen 
nutkun Finlandiyaya müteallik 
kısmına, bu sabalı Finlandiya hü· 
:•fımeti tarafından resmi bir not· 
:a cevap verilmiştir. 

Bu notta ezcüm:e şöyle denili
yor: 

- Finlandıya tarafından Sov. 
yet tekliflerine cevap gönderildiği 
bir sırada, Sovyet tekl!rlerinin 
:\Io!otof tarafından meydana çıka
. ılması çok müşkül bir vaziyet 
hdas etmiştir. 

Sovyct - Finlandiya müzakere
leri şimdiye ka:lar gizli olarak cc· 
reyan ediyordu. Bu ise taıa["ynin 
hüsnü niyetine bir delil sa~·1ımak· 
taydı. 

Maaha· tıer ne o:ursa olsun 
Finlandiya kendi noktai nazarın· 
faıı hiçbir şey deği§timıiyccektir. 
Finlandiya hükı1meti, M.:>skova •• 
nm 1922 de aktcdilen Sovyet - Fin 
.fuıdiya dostluk ve ademi tecavüz 
muahedesine sadık kalacağım ve 
bu muahedenin ruhu çerçevesinde 
hareket edeceğini ümit eder.,. 

:vtolotof dünkü Sovyct teklifle-

mu şoyle rasrıh etmı ~lU. 

Finlandi) aya bir mütekabil yar 
dım anla~maşmın aktini ve bazı 
hudut noktalarının tashih;ni tek· 
lit ettik. F inlanc.:· .. a bı: t~klifimi· 

zi reddetti. 
Bunun üzerine Aaland adaları

nın ve dığer hudut mınti..:ıla:"\.-ırn 
tahkimi hususunda dermeyan et
tiğimiz ihtirazi kayıtlan kaldıra. 
rak, burala rdn diğer devletlere de 
tahkımat için m üsaade verilmesini 
istedik. 

!\lolotot. Sovret tekliilerinin 
kat 1 edilmediği takdirde tehlike
li neticcler dı>~rahil~o-~i de ilA· 
Ye eylemişti. 

Ruzvellm alaı<usı 
Betn, 31 (A. A.) - Meue 

Zürcher Zcitungun Helsinkidekl 
muhabirinin öğrendiğine g!Sre. 
Moskovadnki son toplantı sırala.. 
nndn Amerika sefareti erklinı:ıı

dnn biri Finlandiya murabba! he
yetine Rel.sicumhur Ruzveltln hır" 
sust bir mektubunu vcrmlttlr. B. 
Ruzvclt bu mektupta müzakere • 
ler tehdid edici bir şekil nldrf 
takdirde kendisinin haberdar • 
dilm esini rka P.tmlştir. 

J 

ltalyan kabinesinde yeni nazın 
Roma, ı - ltalya kabinesinde

ki değişikliği dün bildirmiştik. 

istifa eden nazır ve müstep.r· 
ların ve ordu genelkurmay baş
kanının yerlerine aşağıdaki zevat 
tayin olunmuştur: 

solininin idare ettiği harbi; • • v . 
zareti miisteşarlığını da yapmak
taydı. 

tıte11 ancak idaresi altında 
hük lazyik sayesinde yaşı
ttti Ü~tti ı.uzbuz haline 
'et :1ıştir. Aruk Almanya 
teı~!ği arasında ananevi 

lngdterede ve gerek Fransada bu. 
lunan harp taraftarlan Almanya· 
ya karşı eski din muharebelerini 
andıracak bir tarzda bir ideoloji 
muharebesi .ilan etmişlerdir. Eski 
zamanlarda mo:la hilkmilnde bu· 
lunan dinsizlere karşı harp hepi· 
nızın bildiğiniz gibi halk tabaka.a. 
rı ıçın feci neticeler doğunnu5 ik· 
tisadi ıfla5lara ve milli kültürle. 
nn harabisır:: ~bebıyet vermi§tir 
Bu harplerin bundan başka birer 
netice vermesı zaten tm!:fin dahi
linde değıldı. Fak:ıt bunlar kuru. 
nu vuc:tada vaki olmu~tu. Ş•mdi 

Franc::a"lın ve l r gilterenin müte· 
hakkim s •fmm yemden yaptık· 
.arı da bizleri bu eski hurafeleri 
ve kültür yıkıntıları devrine ve 
kurunu vust~ra d".>ğ"U ... ünikle· 

İtalyan kabinesinde vukua ge
len değişikliklerle Molotofun nut 
ku eimdikl hnrb için bUyUk bir 
ehemmiyeti haizdir. Almanyanm 
eski ve yeni arkadaşları bitaraf nun Londrada bulunan karder:• 
knldıklnrını ilAn etmek için ilk arıidUk Robertin de yakında Pa-

Korpora:;yonlar nazırlığına 

Ricci, Maarif nazırlığına Pavoli· 
ni, Milbadele ve döviz nazırlığı

na Ricardi. Ziraat nazırlığına 
Tassinari, Münakalat nazırlığına 
Vcntari, Nafıa nazırlığına Sera· 
na. Ordu Genelkurmay Başkan

Roma gazetelerine g<Sre, yeni 
kabine erkanının mesaisi, lıilhas 
sa, memleketi her tilrlU ihtimale 
karşı koyabilecek maddi ve ma· 
nevi bir şekilde hazırlamaya m2 

tuf olacaktır. 

Lavaro Facsıta gazeteli Du · 
çcnin sözlerinin hakiki manala • 
rile telfıkki edilmeleri lilzumunu 
ecnebi memleketlerin artık anla
malan iktıza ettiğini yazıyor. 
D uçe Venedik sarayının tariht 
balkonunda gelecek defa görün • 
dilğü zaman bunun beynelmilet 
v<::: iyeti izah isin değil, belki, 
tarihi ehemmiyeti haiz kararlan 
tebliğ etmek maksadile yapılaca· 
ğını İtalyan milletine bildirmiş 
ti. İtalyan milleti vaziyet liizun• 
gösterdiği takdirde Duçenin bu 
vaadini yerine getirec.~ğine ka • 
nidir. 

lııııııe . 1 olunan prensıpsiz 
ı~·et 11 lamamile iflfı~ et· 
·~ ledır.,, 

ba{ktl\da Molotot Av-
.... ,1.q,~ ·~c.n um\.!mi harpt~:ı 
. ;11r. Beynelmilel vazı. 
ı e ~rette değtştırmı§ ola· 
~ v~ıl~n harbin tarihçesi ya 
a·a 

1 
°nc~ Almanya • Po. 

~tan nda başt:ran bu kav· 
t·~ ve lngiltcrenin de 
'ıı:.ı Söylenmektedir. Fran 

1 
cıı!arantilerinin Polon· 

fırsattan istifade etınitlerdtr. rise gideceği haber verilmekte • 
Molotofun nutkunda Hitler fçin_d_t_r. ___________ _ 

hoşa gidecek hiçbir şey yoktur. 
Bu nutuk, Sovyctler Birliı;inin ye ' 
gane menfaati kendi vaziyetini 
kuvvetlendirmek ve beynelmilel 
nUfuzunu genişletmek için hnli -
ha?.Jrdal:i ihtillütnn istifade et • 
mekten ibaret olduğunu gösteri -
yor. 

İtalyanın ve Sovyetler Birliği
nin hakiki maksatları Hltlerin 

Tür!ciye iş Bankas\ lığına Afrika nazırı General Gra· 
A. Ş. den: ziani, Afrika nazırlığına General 

Müessc~mlz, İstanbul, Beyoğ - Terruzzi, Harbiye müsteşarlığı -
lu, Galata, Beyazıt, Kadıköy, Us- na General Soddu. Hava mUste • 
üdar şube ve ajans!arı gişeierinin şarhğına General Pricolo, Baş

ı teşrinisani 1939 tarihinden iti- vekalet müsteşarlığına General 
baren sabah 9,30 dan akşam 16 ya Russo. 

Cumartesi günleri için gişe sa- bık genelkurmay başkanı Gene -~ bu aktan kurtaramadı. 
garantilerin ne gibi mck deği! mıdir? . 

bn~ka taraflarda meşgul bulun • 
masmdnn istifade ederek lelerini 
yürütmekten ibarettir. 

!mdar ,.e müstemirren açık olaca· Ziraat nazırhğl şimdiye kadar 
6rını muhterem müşterilerine hil • bizzat Musolini tarafından idare 
dirir. , ı edilmekte idi. Diğer taraftan sa· 

atlcrimiz 9,30 - 11,30 olacaktır. ral Parlani, aynı zamanda, Mu · 

lt . . 
Ve • • • • 

t bir Bakin görilnmekle beraber. 
tq'ın:~uk sevinci bulan Mülleı 
ııı~,.. an çıktı. Nöbetd neferine 
ı; " l" ~ 

"ile tı \!%um görmeden kaptan 
,;qlında t'tnandı. Fon Mülleı vazi-
·~ı b Ydı ~m· b" . 1 . llrad • ~ ır za ıtı ve le sızc: 
'o an arattı. 

" 1'ra, 1ıc elına 
tardı e yazılı emirle görü . 

i'ııl\a lt~ Yilzü gillliyordu. Ku· 
~ l't ıu a~ıdı uzatırken hiç bir şey 
"l. zurn .. O da gormedi. Mililer kağı. 
~ta1t bir Okumıya !Uzum görmedi. 
•1are1t • sesle: 
~' Ctırnizd 

el' ~ cli}'e e serbestiz de "'İl mı 
~( "'et it &ordu.. 

0 

" ı..ıı urrıandanım 
eti ~r. };' ... 

lo'ı) On l\'1" 
~ Oc!an ukeye döndü• 
· liaı. ayrıırn . .• • 
(t ıı; a ı· a emnnı sen ver 
l:> tıtır· h<ırnet vcrcin 

il 1 ilrfi . .. 
"\ ~en i ı. ) en yerine getirdi. 

. 'r '"ele ı ~~- ltı ır.... a abanda .. Beş .. on .. 

'•ik b' 
ır kurnanda ile bu emri 
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verirken heyecandan ooğazı tıkanmıştı. 
Gemicilerin bu hareketten hiç bir §ey 
anlamıyan bakışları :r.lüllcre dönünce, o 
başın ıufuklara çevirmek mecburiyetin
de knldı. 

Hadiseyi biri::.ci, ikind kaptanlarla e
mir zab:ti ve telsiz neferi Kurttan başka 
kimse bilmiyordu. Böyle olm.ıkla bera· 
ber, bu dakil:ada, kaptan köprüsüooe 
bulunıın ve h5diseyi bilenler de bile a. 
şikar bir heyecan vardı. 

Milke kumandanyı verdikten sonra 
kumandanına b:ıl:tı. Bel:lcdiklcri gel
miı. emrin ilk kumandasınr vermek 
kumandanının isteğiyle, Mükeye nasip 
olmuştu. 

Müller, devam edip giden derin sü
kutu bozdu: 

- Gcrard, dedi, amirala " gösterilen 
emniyet ve itimattan dolayı teşekkür e
derim,, cümlesini işaret edin .. Markcmya 
nakliye gemisine de: "Emdeiı.i takip e. 
diniz!,. emrini verin ... 

Derhal çivit, kükürt ve kan renginde
ki bayraklar iplere çekikii. Kuvvetli 
bir dilmen bUkUşiyle Emdcn filodan ay
rıldı. Artık Emd::n, peşinde Harkonya 
olduğu halde renkli işaret mamalarını 

uçura uçura mukabil tarafa yol alıyor

lardı. 

Müller cenuba gidiyordu. Harita il. 
zerinde düşman toplariyle sarılı yeni 
istikametini çizdi. Sonra geminin sol 

Yazan: 

küpeştesine gelip dayandı ve düşünmiye 
başladı; 

Gözlerinin önünde amiral Spenin 
yorgunluktan iki kat olmuş hayali be
lirdi. Şimdi şark istikametine uzaklaşan 
filoyu, bu Büyük Okyanusu baştan başa 
inletecek on ikişer bin tonilatoluk müt
hiş kruvazörleri son defa olarak seyret· 
ti. Bunların daha uzun zaman yaşaya. 
mıyacaklanru i~inden hissediyordu. Bi
raz sonra, ufuk bun lan birer birer yok 
etti. En geç direklerinin uçlarındaki si
yah renkli istavrozlar kayboldu. '" 

Mililer doğruldu. Şimdi etrafındaki 

sular bomboştu ve en kilçük bir leke ve 
çizgi bite görünmüyordu. Artık yalnız 
kalmı§tt. Mükeyi istirahat etmesi için 

göndcıdikten sonra cenubu gar.bi isti· 
kametine dümen kırdı. Saatte 12 mil 
sür'atle macerasına atıldı . 

• 
Eınden, serbest hareket emrini alm· 

ca, Mariyan ve Palaos ada:arı boyunca 
cemıba inerek Holmehara adalarını so· 
lunda, Seleba adalarını sağında bıra -
karak Sunda adaları boyunca ccnuı'ba 

süzülmüş, Hind denizinde Kolombo • 
dan Kalkiltaya giden yol üı.erine var • 

mı~tı. Adalardan adalara giden kü
çük gemilerin, yarasa kanatlarını P.tı . 
dmın diş diş yelkenli Cava kayıkları -
nın dolaştığı bu sularda, mürettebatı -
run gece gündliz ufukları _tarayan g~
lcri batıracak bir düşman gemiye, ke 
silecek bir ahtapot koluna rastlayama
mıştı. 

Filodan ayrılalı b:ri bu durmad_!ll 
arayı§ gemide bulunanların ascıbı,!ll 

germişti. O Ifadar ki, h.uk.estc qikit 
bir hUzün vardı. 

( DeVıt"ll var. 
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Karıma ne cevap vereceğim? 

- Yeni şapka aldın ha? Hem 

de melon şapka 1 
Zavallı Nuri, kansının bu kar 

şılayışı üzerine şaşırmış, ne 11 

kehme söyliyebiliyor, ne de ka 
pıdan içeri girebiliyordu Karı ı 
ısc: boyL uı sdvlenmekte idi: 

_ Bu scnın yaptığın bal gibi 

ısraf ı Evvelkı sene alcıığın mc.lon 
şapka daha yepyeni duruyor; ye· 
nisıni almağo sankı ne lüzum 
vardı? Sonra l.ıerı bir şey ıstesem 
par<:'>ızlıktan dem vurur, bın de· 
reden su getirmc:ğe başlarsın. 

Nurı o aksam yatmı\k vakti ge· 
hnce, daha doğrusu karısı yatak· 
ta sôylemekten yorulup uykuycı 
dalıncaya kadar hep bu :oozlen ı· 

şıtti. Fakat artık kansınır. huyla· 
nna alışmış olduğu ıçın pek al • 

dırış etmıyordu. 
Ertesı sabah uyanınca aklına 

ilk gelen şey gene aynı şapka ol· 

du: 
- Bugün yeni şapkamı giye -

rim. 
Yarım saat güzelce tra~ olmuş, 

giyinmiş, yan karanlık koridorda 
asılı duran yeni şapkasını alarak 
sokağa çıkmıştı. Oh ı Bu şapka 
ne rahattı 1 Tam da başına göre 
seçınişti. Hiç yabancılık duymu · 
yordu. Bu kadar hafif bir melon 
p.pkayı ömründe ilk defa giyiyor· 
du. Bununla beraber kendisine bu 
p.pkayı senelerce giymiş de alış
mrş gibi geliyordu. 

mek için hemen yerinden fırlayıp 
a ğıya koştu. 
Gelen bir çocuktu. Nuriye bir 

a':et uzatarak: 
- Ustam özür diledi, bizi af · 

c.tsin diyor. Yeni bir şapka aldı. 
:ıy bolanın yerine kabul etsin dı· 

yt rica ediyor. 
Sahneyı tasavvur edin! Yem 

l1apkayı getiren çocuk kapıyı ka 
payıp gittiği zaman Nuri, karı 
sının yüzüne bakamıyacak hale 
gelmişti. Karısı ise ne konuşuldu 
ğunu işitmış. hemen aşağıya ine -
rek soylenmeğc- baslamıstı: 

- Şapkanı demek çaldırdın" 

Hangisini? 
- En yemsini: dün aldığırr 

melon şapkayı. 
- Ne diyorsun yahu! Yeni saı 

kan dolapta duruyor. Ben dün 
yenısini saklamış, eskisini mey · 
dana cıkarmıştım. 

- Eskisini mi? 
- Eskisini ya... Bak sen far-

kına varmadığın gibi lokantada d2 
~apkarrın eski olduğunu anlaya · 
mamışlar ... Şapkan daha yeni de -
mekde bak haklı değil miymişim? 

-- ...... 

Çalıştığı daireye varınca, biraz 
ı:eç kaldığı için, şapkasını port 
mantoya alelacele asarak hemen 

i~in başına geçti. 

Nuri, sükutu muhafaza etmek -
ten başka çare göremedi. Yeni 
şapkasile her yün lokantaya gidi
yor. Yalnız yemeklerden sonra 
verdiği bahşişin miktarını biraz 
arttırdı. Böylece haksız yere al -
dığr şapkanın parasını yavaş ya· 
vaş ödeyerek vicdanını bir yük -
ten kurtarmağa çalışıyor. 

Nakleden : F. K. 
Kral George bir sllalı rabrikac;mr ziyaret l"Snn,.mda a' ucunıl:ı bir 

fi_şcngl tetkik ediyor \C i,5ı;i ka.d.uıdan izahat alıyor. 

Alh 1diçllk kı1 ~oroğn \'an;oYa rhannıla h!r tıtrlndn 1 ıat:ıtc' 
Jarl.t·ıı Alnuuı layyarcleruıln altığı bomlı:ılarla ı~lerlndcn biti d 
ölüyor. Kardeşi ba.,ı ucunda ağlıyor. 

Evi uzak geldiği için, öğle ye
meklerini dairesi civarındaki kü· 
çük lokantalardan birinde yerdi. 
O gün de öğle paydosu olduğu za
•nan şapkasını başına geçirerek lo 

kantaya gitti. Yemeğini iştiha i· 
'c yiyip kahvesini içtikten ve bir 
le cigara tellendirdikten sonra 
1ğır ağır yerinden kalktı. Lo -
kanta sahibiyle ahbapça konuş -
tu. Henüz harbin neticesi hak -
kında bir karar vermedikleri bir 
sırada vaktin ilerlediğini farket· 
ti. İşine geç kalacaktı. 

- Şapkam! Şapkam nerede? 
Garson atıldı: 

- tş~c burada efendim. 
Nuri tc.laş içindeydi Şarkasr -

nm bıraktığı yerden kavrplara 
karışmış olduğunu birdenbire far 
ketmişti. 

- O şapka benim değil. Bak· 
sana o limon kabuğuna dönmiiş 
c5ki bir şapka. Benimki yepyeni 
idi, daha dün almrştım. 

Lokunta sahibi, Nuriyi yatış · 
tırmağa çalıştı: 

- Kusura bakmayın. Bir müş 
teri yanlışlıkla sizin şapkayı al -
mış olacak. Farkına varınca her 
halde getirir. 

- Yeni şapkayı verip eskisini 
almak için öv le mi? Bu zamanda 
öyle adam nerede acaba? 

Zavallıyı en çok lizcn şey, ev
de kansının kendisine söyliyecek 
Jerini düşünmesiydi. Karısı onun 
budala olduğunu söylıyecek, şap· 
kayı almasını. kaybetmesini, kay 
bettikten sonra da lokanta sahi
bine 8detmemesin1 hep budala · 
lığına delil sayacak. ömrü olduk· 
ça bu şapka hikayesini fırsat düş 
sün düşmesin başına kakacaktı. 

Eski şapkayı yere atıp hiddetle 
çiğnedikten sonra bir daha bu 
lokantaya ayak atmryacağrnı ba · 
ğırarak çıkıp gitti. 

O akşam eve döndüğü zaman. 
Nuri, kabahat işlemiş bir çocuk 
vaziyetindeydi. Maamafih kan -
sına bir şey hissettırmemeğc ça· 
Jışıyordu. Sapkasmı elinde tutu
yormuş hissini vermek için iki 
elini arkasında tutar bir vaziyette 
içeri girdi ve karısına sapkasının 
yoklugunu belli etmeden yukarı· 
ya cıktı. 

İki &ktka sonra kapı çalım • 
yordu. Nuri, kansına h<l! görün-

• 

Atin rran'ıl7. ta)·ya re gemisi Bc-arn ağır toıılarmı ufka 

dikmi5, du~nuııı götctliyor ... 
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- Anlaşılan bindenbirc üzerime 
fenalık gelmiş, dUşUp bayılmışım. 

Gi.ızin çehresi hala sapsarı, ak
şam yemeği için sofraya oturduf;'11 
vakit bu sözleri s6ylcrken gülü -

yordu. 
Annesi sordu: 
- Bu akşam lştihan var mı, Gü 

zin" Sana ayrıcl\ yemek hazırla

tayrm mı? 
- Ha~•ır anne.. . Ben de herke

sin yedii;'inden yiyeceğim. lı;tiham 
çok yerinde. Merale edilecek hiç 
bir şey yok. Ani bir baygınlıktı, 

geldi, geçti. 
- Güzin yavrum. Srn bu gün. 

lerde hiç i-;tirnhat etmiyors•Jn 
Allahın gilnü, sabahtan akşama 

kadar gezinJyorsun. Bu kadar 
yorgunluk sonra başına bir iş açar, 
bereket ver:ıln kı vann baban 
geliyor. O, inşaallah sana soz ge
çirir. BenimlP yalnızken bir türlü 

Nakleden: Muzaff.:?r 
-Ama yaptın ha, anneciğim. De 

di. Ne dedin de yapmadım. 
Semahat söze karıştı: 

- Şinıdi Güzin, kaçamaklı laf
ları bırak da şu iş nasıl oldu, an
lat! 

- Eve dönüyordum. Biraz geç 
kalmış olduğum için ... 

Cemil genç kızın sözUnU kesti. 
- Bu gUnlerde geç kalman çok 

tabil bir iş oldu senin ... 
- Şimdı siteme lüzum yok .. 

Ben hakikatı anlatıyorum. Kim
seden özllr dilemiyorum G<:>ı; kal. 
mıştını. Yoldan kazanaymı diye 
krstinncden gelmek iste dım Ba
taklığın yanındaki yola saptım. 

Sise \"nkalnndnn Yolumu kavbN
tim. Sa.bahtan beri de galiba bir 
parça rahatswnışrm.. Yorgun. 
luk rnlıat'lızlık stı; \'İ.ızi.ınden an. 
1~$ılan dlışüp bayılıvermişlm 

\'ahit düşilnc!'Slni saklnma<lı 

~ana söz dinlel('lllt)·onım. Büyük bir fhtiynt.sızlık dog. 
Gtlzin taUı bir tebessümle Zili- rusu ! 

dü: Gll.zin, sis içerisinde ba§ka bir 

' 

Bir Fran,.rz tayyare<•i i S!JOO metr e(le uçarlH•n \'e "-aattc 500 ldloınct re süratlc glıkrhrrı 

lazım olan ok!-oijen mnsl:csiııi takarak uçu~a hazırlanıyor ... 

sesin kendisine ayni cilmleyi söy
lediğini hatırlar gibi oldu ve sö
züne devam etti: 

- Bunda §Üphe yok, büyük bir 
ihtiyatsızlık. Fakat insan ihti
yatsızlık yaparken düşünmez. Si
se yakalanınca haykırdını. Bir ses 
bana cevap verdi. Kuru bir yere 
kadar sürüklendim. Beni sürükli
yen omuzlarıma sıcak bir şey ört
tü. TeşC'kkür ettim. Sonra .. Son-
rasını bilmiyorum .... Siz 
ötesini benden daha iyi 
sun uz. 

bundan 
biliyor-

- Evet.. Akşam Uzeıi Bursadan 
eşC'klerlyle dönen köyltiler, seni 
yol üzerinde yatar bulmuşlar ... 
Alıp getirdiler. Biz bu vakitc ka
dar nerede kaldın diye merak 
içinde idik. 

Genç kız birdenbire 
Adeta bUyük bir Umidl 
gibi yese dtiştU: 

- Köylüler mi? 
- Evr>t . 

§aşıı;-dı .. 
kınlmış 

- Tuhaf şey ... BP.ni köylülerin 
getirdiğine inanmak çok miiskül.. 

Vühid göz kapaklarını kaldırdı 

ve drvardakl eski bir halıya dik
kati<> haktı Sonrrı kendi kPndlne 

Genç kızın gözleri, Vahidln göz
lerini aradı, buldu, dik dik ve ıs
rarla baktı: 

- Niçin inanamıyorsunuz, Va
hit bey? 

Vahit bir rüyadan uyanır gıbi 

silkindi: 
- Ha .. Şey .. Niçin olduğunu 

bilmem. Mademki öyle sanıyorsu. 
nuz .. Sizi yalancı çıkarmamak iste 
dim. 

Sabırsızlanan Güzin başını sal
ladı. Dalgalanan saçlarını parmak
lanylc düzeltti. Sonra gayri ihti -
yari parmaklarını kokladı.. Par
maklarında garip bir koku. keskin 
bir tütlin kokusu var. Güzin bu 
kokuyu emerken, uzak bir saadeti 
özler gibi gözlerini kapadı ve sus 
tu. 

VII 
BU DA BAŞKA BtR Ml!'\"\'ATÜR 

Profesör Doktor İrfan, üzerine 
çıktıkları ufacık tepe üzerinden 
parmağını çiftliğe doğru .ızntarak 

kahkahalarla güliiyordu: 
- Demek siz de bu masallara 

inanıyorsunuz öylemi Semahat ha· 
nım? Şuracıkta gördüğünüz, taş

ları dU!':mllş. duvarları arasıniJan 

Mırıldnnı• gibi· ı yosunlar fıskırmış, damımn kirr. 
_ gvct.. Ben sizı lcöylülPrin mitleri kurarmış şu bina. ciflli..;.iıı 

gf•tirdlğini gözlerimle gördüm Fn. selamlık dairesine bitiı;ilı bu eski 
kat böyle olduğu halde dahi buna tekke yPryilzUnUn bütiin evlerin· 
inruuı.nuyorum. den farklr bir §e'Y. değildir. Bv,gi!n 

içerisıııde yalnız bir geııeiJl 
duğu eski bir binıı.: lşte ıııı 
Dinledlğıııız mıı.:ıaııaru ~ı 

"'ııı Hunlar, hayfillcn l.ıir uı 
11

• 

huııı inanmalarlı1 besıcııP 
(il 

Jencre ımıaıılarm hast 1 

dan doğan birUıkım ınıırıı~d 
!erden başka lıir şey dCği 
deli saçmalannırı arv.Sırıd' ~ 
şiir olarak gtizcııerı bılııı 
Fakat doğru olanı ııslı.ı.· 

1
eJ 

Semahat gözlen cs}tl t 
dalgın dalgın d Uştin Urkcrı fil' 
gökytizündr nizgiırla sil 

hir buluta tııkıldı, .ıuıl~ı-~ 
renkli ince bir şC' ı1 t gibi ıı ı." 
yükselen bu tJulut alcJfıdC ,~ 

!!1• 
lut değildi. Bnznn kıtıııı ,.şf 

bCı 
koyulaşan, bazan da f 
rak ince bir çizği hnliııdC d~ 
bir dumandı. Genç ıtıı ç; 

bıl 
çıktığı ) eri araşurdı, tı6 

eski ve kapalı tckkeııırı ... 
dan fışkırıyorcıu. O vıııcrt 
hat doktora döndü =~ne''.,,~ 

~'~ -------- ·ıfi 
'iEI 1111 'fl'' ı\ 

" ~,,.. ~ ı" 
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