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BÜYÜK MIL~LET MECLISiNtN DÜN Ki MÜHiM CEt.SESl 

Başvekilimiz Türkiyenin siyas~tini dün 
bir <lef a daha izih ve ılin ettilCr 

nq~ 'lECr.l~Tı<: rr 
~UfUK VEl·n::'.' RAS 
V E K İ L f ,\ 1 i z . 

• 

etmediğim bir meseleden bahsedece
ğim. 

-· Nutuktan çıkan 
- A mana ··-

Sulhu seviyoruz; fakat letiklll, hUrryelt ve bU
tünlUQUmUzü ise daha çok seviyeruz. Türkiye 
Cumhuriyetinin menfaat va ael3mettne uygun 
dostluklara sadıkız. Kimseye taarruz fikri bee
ıem iyoruz. Fakat istiklll ve bUtünlüi;iUmUze el 
uzatacllklara karşı verecek tek b i r cevabımız 
var : SIUiha sarılmak ve sonuna k adar vatam 
mUdafaa etmek. . .. 

Saydam hükiimeti itti-
f ak/a itimad reyi aldı 

katar neşretmekte ve aralarında 

Türkiyeyc taalluku olanlar da bulun-

:ı aktadı •. 
Bu ayın üçünden beri bu vesika-

lara dayanarak yazılar yazılmakta ve 
propagandalar yapılmaktadı'. 

Vesikaların doğıu veya yanlış neş-

hiyette değildir. 
Hük1imetimiz cok temenni edi· 

yor ki bu vesikalar hiç tahrif edilme
den neşredilsin, çünkü bu vesikala
rın neşri dürüst siyasetimize y ni de
liller ilavesinden başka bir şey vere
mez. Ankara: 12 (Hususi' ınuhabirimiı· 

d~ıı) - Büyük Millet Meclisinin bıı. 
~nk~ içtimaında alkışlar nrasın<la 

İ5 Kursuye gelen Sayın Başvekılimiz 
Doktor Refik Sa} dam şu nutku ver. 
mişlerdir: 

Bir ecnchi ajansı bir takım vesi· 
ri, Türk milletini ve hükümetini hiç 
bir veçhile endişeye düşürecek ma· 

Bu vesikalardan isWade ederek, 
Tür ki} eye saınimiy elsizfik i.rnad ede· 
rek Tüı k ricalini ıe Jelemek istiyenlerc 
verilecek şu cevab vardır: 

lrü 

. Avruparıın içinde bulunduğu ''a-
zıyet ve buna karşı Cumhuriyet hü. 
kümetinin aldığı siyasi' tedbiı ler hak
kında vakit vakit yüksel< huzurunuzda 
v: hazan radyo ile beyanat yaparak, 
Turk Milletini ten\'İr etmek, Cumhu
riyet hükumetinin başlıca vazifelerin 
den biri:sidi r. 

Bugü~de yine, bıı maksatla huzuru
nuza g~l~yorum, Beyanatın esasını yal 
nı: h~.rıcı _meseleler teşkil edecektir. 
Çunku Turkiye Cümhuriyeti hudutla 
d ahilinde size arzetmeğe değer h rı 
h . b" h ' er angı ır ad ise ve vakıa } oktur 
(Sürekli alkışlar) · 

. . Tür_k millleti, vakur, sakin, günde· 
!'.k ı şlenyle uğraşmakta ve MiıJi Şe. 
ın etrafında tek vücut olarak sımsı
~1 durmakta ve Cümhuriyet hüküme
tıne en yüksek itimadını hareket ve 
çalışmasiyle göstermektedi r. 

Sayın arkadaşlarım: 
~-k Cümhuriyet hükümeti, sizlerinde 
,,.u sek tas .b .. 
set yol vı ınıze mazhar olan siya-
rümekı~~1r~ şaşmıyarak ihtiyatla yü 

Türk Miller . 
k ı nın selame t ve refahı· 

nı orumağa f 
· . . mat u olan ted bir· 

lerın tatbıkır de, nıüşkıı· ı _ .. 
. .. . a sız yurumekte 

emnıyetle soylıyebiliyorum ki T" k 
vatandaşı imanla dolu aök ... .. ur 

6 sunu ge re-
rek, neş'eyle vazifeye ko~mak tad 

S 
ır. 

ayın arkadaşlarım, 

. Son günlerin hadisatı ara sında 
t\).,,ı dıkkat nazarlarınızı çekdiğine şüphe 

> ~< 

ı Türkiye-Sovyetler hakkında 
çıkarılan şayialar asılsızdır 

T ASS'IN Bit< TEKZİfıl 
Moskova : 12 ( Taas Ajansı veriyor) - Yabancı matbuat son 

günlerde Sovyet ıerın ara~ ı terki hakkında Türk .yeden talepte 
butun°duğu ve Türkiyeye b i r Ultlmatom verdiği hakkında haber· 
ler neşret,n işt ı r. Tess eja .. sı, bUtun bu şay iaların uydurma ol
duğunu, hakikate tekabül etmed ı ğinl tekzibe mezundur. 

İngiliz hariciye müsteşa
lrının mühim bir liey.anatı 
ı 

1 

~~ e Tüı 1\ i f t:.hİP, ıı e de İraı ı.n mefru z planlara 
iştira :< h isst- ~i için hiç bir teşebbüs yap lmadı 

-------
Ruzveltin namıed)İği 
Vaşington: 1 ~ {Royler) - Bu

gün toplanan demokrat partisi, yeni 
inkilapta reisicum hur olarak Ruzvelti 
namzed seçmiştir. 

Lond r n, l~ (n.:ı) Royttr DJnnsı 

bildir i ı·o r : 
A~nm kamara-ınd a bir melıu 'i 

lngi lter enin B a~ Ö.) n doırudan dogr u 
ya taarru~lar tasarlamış olduguna 

( G erisi UçUncU sahifede ) 

Nefretle baş çe\ irmek! 
Sayın arkadaşlarım, 

Türkiyeye isnatlar da bulunarak 
tesir yapmak istiyenlerin unuttuktan 
nokta , bugünkü Türkiyenin ölmüş ve 
çürümüş Osman 'ı imparatorluğu ol
madığıdır. O devirlerde bu gibi tesir
ler muharriklerine faide verirdi. 

Pek iyi biliyorsunuz ki bütün bir 
husumet cihanı, hatta köhne impara
torluk başı Atatürke karşı koymak İS• 
tediler. Türk milletine ancak, onu bı 
rakmakla kurtulacağını söylediler. Fa
kat Türk milleti, onu tuttu ve öteki· 
!eri reddetti. Neticede malüm. 

Bütün va rlığiyle hür ve müstdkil Türk 
milleti, Bugün bu kürsüden her iste
diğini söyliyebiliyorsa, o, dirayetinin 

( Gerisi ikinci sahifede ) 

Çekoslovakyada a n arşi 
dün anarşi çıktı 

Lond ra 1 '.l {Roy teı) - Çekos· 
lova ~ ya nın Bohc nıy ıı ve Mçınıvya 
mın tık~ı a rınd a kaı ışıklıklar çıı. tığı 
Almanlar t a ra fı nd~n teyid ea: mekte. 
di r. Baz ı tt"şki 1 aıla mensup birçok 

1 şa h ısl d r le"kif edılmistir . 

1 Şimali İrlanda İngiltere 
iie btraber çarp ŞdCak 

Londra: 12 (Royter) - Şimali 
lrlanda Başvekili bir nutuk vt rerek. 
Şimali lrlandanın lngiltere lmparalor
luğu yanında \<e beraberce çaı pışa-
cağını bildi rmiştir. 



S ·hife: 2 
• 

Büyük Millet 
Meclisinde dünkü 

lf5i '! mı - 1. \ 
nararet ı ce se 

( Birinci sııbif eden artan ) 

eseridir. 
Binaenaleyh Türkiye Cümhuriye· 

ti ricalinin kalması, gitmesi, kalkması, 
oturması ancak Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin karariyle olur. 

lk inci noktada, bugünkü Tür
kiyenin ve idarenin vaı.yeti hakkında 
~ anlış malumat sahibi olmaktır. Bu· j 
günkü Türk ricali şu veya bu devlet 
politıkasını takip eden ve onunla cğü 

1 Grup 
maçları 

birincileri arası 
bugün başhyor 

nen insanlar değildir." ı 
Türkiyeyi idare edenlerin yalınız 

bir vaziyeti ve bir programı vardır: Her 
iştf' lürkün menfaatı, Türkiye cum· 1 
huriyetinin selameti, bunan yan.nda 
bu menfaat ve selamete uygun ge- ı 
len dostluklar. 

(şte sayın arkariaşlarım, 

Bütün bu propagandalarda eksik 
düşünülenler bunlardır. 

Şimdi, " bugün Avrupanm içinde 
bulunduğu hal karşısında Türkiyenin 
vaziyeti ne olacak ?,, Diye düşünen
lere cevap vereceğim : 

Türkiye dostluklarına sadık, ken· 
d istiklal ve hüriyetini müdafaaya 
kar :ı r vermiş tek bir vücut halinde 
vukuata intizar etm~ktedir biz hiç bir 
zaman komşularımıza taarru:ı: fikri 
beslemiyoruz. Komşularımızın da ay
ni hissiyatta olduklarının bariz de· 
ı:ı!erini memnuni> etle görmekteyiz. 

Gayemiz vatanımızın ve milleti· 
miıin selameti ve zarardan vikoye
sidir. 

Türkiye cumhuriyeti hükumeti bü
vük millet meclısinden aldığı direk
tıfler dairesinde çalışmakla ve son 
derece hassas bulunmakta ve gunun 
icablarına göre tedbirlerini almaktadır 
hükumetimiz o kanaattadır ki, şim
diye kadar aldığı tedbirlerle bir çok 
hadise lere tekaddüm etmiş ve yürü· 
mekte . Musir bulunmuştur. 

Dünvanı ı bu kara!sız vaziyetine 
ı ağmen rnemleketimız yakın bir teh
likeye maruz görülmemtktedir. Bütün 
devletlerle ve bilhassa komşularımızla 

iyi mün 1sebetlerimizi idameye azmetmiş 
bulunmak tayız. 

İstiklalinin ve Türk topraklarının 
bütünlüğüne el uıatacaklara karşı Türk 
milletinin vereceği cevap, silaha sa
rılmak ve sonuna kadar vatanı mü 
dafaa etmektir . 

Bunu bu şekilde tebarüz ettir· 
dikten sonra yakın şarkta sulhun bo· 
zulmasına ve harp felaketin in yakın

laşmasına hiç b r zaman taraftar ol
madığımızı ve bugüne kadar da bu 

· maksatla çalıştığımızı bir kerre daha 
anlatmak isterim. 

Sayın arkadaşlarım, 

Öyle zannedi)orum kı, hükume 
timizin siyaseti sizin verdiğiniz direk 

Onbir bölgenin iştiraki lazımge

lirken bunlardan UçU iştirak etmedi
ğinden sekiz bölge arasında ı\'1ersinde 
yapılan Cenub grup futbol birincilik 
mUsabakalarının Çarşanba gUnU niba· 
yetleodiğini ve Mersin İdman Yurdu 
tak ı mının grup maçları birincisi oldu
ğunu yazmıştır. 

Kocaeli, Eğe ve Orta Anadolu 
grupları birinciliğini kazanaıı takım

lar da Mersine gelmişlerdir. Bu dört 
garup birincileri arasında Turkiye 
futbol gruplarL birinciligi mUsabaka
larıoa bugUn yine Mersinde başlana 
caktır . Bu arada grup birincilerine 
de Genel Direktörluk adına birer 
kupa verilecektir. 

Turkiye futbol birinciliğini kaza
nacak takım ise, bilahare genel direk
törlukçe tayin edilecek bir sahada 
Milli Kume birincisi Fener Bahçe ta· 

kımı ile karşılaşacak ve bu karşılaş· l 
manın galibi Turkiye şampiyonu ola· 
rak ilan edilecektir. 

BugUnku ve yarınki maçları oıey· 

retmek için şehrimizden bir çok me
raklılarm da 1\1crsine gidecekleri tab 
min edilmektedir . 

liflere mulabıklır, Bunun böyle olup 
olmadığını reyinizle izhar buyurmanı
zı rica ediyorum. 

Hükumetinize itimat gösterecek 
olursanız o, çok ağır oları işlerinde 

daha İ)İ çalışmak kudret ve kuvve· 
tini bulacaktır. (Şiddetli alkışlar) 

Sözlerini bitiren başvekili müte · 
akip Muzaffer Gökmen, Ali Rana 
Tarhan, Feı idun Fıkri, Mümtaz Ôk· 
men ve Cevdet Kerim lncedJyı da 
söz alarak hararetli nutuklar vermiş
lerdir. 

Ali Rana Tarh a n an n utku 
Muhterem arkadaşlar, 
Türkiye Cumhuriyeti siyasetinin 

esas vasıflarından biriside açık olma
sıdır. 

Muhterem Başvekilimizin alaka ile 
beklenen ve itimatla dinlenen beya
natları, son hadiseler üzerinde efkan · 

umumiyeyi tenvir etmiş bulunuyor. 
Hükumetin tapib ettiği siyaset an· 
cak Meclisin, Yurdun menfaatına uy
gun olarak tesbit edeceği siyaset o-

labilir. Yüksek kararlarınızın tatbikını 
deruhte etmiş olan icra heyeti Türk 
milletinin ve onun Vekillerinin itimat 
ve teveccühünü ararlar. Hükumetimize 

Bir ya ı a la ma vak asının 
d ü n yapılan mu h akemesi 

Dun ikinci asliye ceza mahkeme· 
s·nde neticelenen bır yaralama hadi-
sesini faili Mustafa oglu mevkuf Bah· 
ri Çınar yaşının küçük olmasından is-
tifade derek 7 ay hapse mahkum e
dilmi~tir. 

Yardlama "ak 'a~ı K. n:me kövf'n · 
d e oımuştur. Stıçlu, Kadir oğlu Meh· 
med Sömek'ın hemşiresini zevceliğe 
istemıştir. Mehmed Sömek de ver
memiştır. Müıeakıben vuku bulan 
kavgada tsahri Çınar, Mehmed Sö· 
mek'ı sol kolundan derince bıçakla-
mı~tır Kolunda k silen sinirlerden 
dolayı yaralının üç parmağı normal 
Vl\zifesini görmekten mahrum kalmış 
tır. 

Adana Maarıf m üdürü 
Maarif muduru Ekrem Gursel 

bir ay mezuniyet almıştır. 

ŞEHİRDE HAVA 
Şehrimizde gök yUzU açık, lıava 

hafif rUzgarlı idi. 
Ea çok sıcak gölgede :~G derece

yi hulmuştu . 

bugün bunun teyidini arzu ediyor. 
Refik Saydam hükumetinin, için

de yaşadığımız tehlikeli zamanlarda 
Yurdun selameti için basiret ve ihti· 
yatla çalışmakta devam edeceğine gu
rupumuz namına itimat beyan eder ve 
hayırlı mu~affa~iyetler dilerim. 

Mümtaz Ökmen 'ln nutku 
Arkadaşlar: 

Her zaman olduğu gibi, kendile
rine has olan talakatle 3aşvekilimiz 

bugünkü vaziyetimizi millete ve millet 
Vekillerine izah etmiş bulunuyorlar. 

Arkadaşlar, biliyoruz ki.A vrupada 
harp başladığı zaman Türkiyenin ala
ca~ı emniyet etdbirlerini hep beraber 
mütalaa ettik. 

Hükumetin siyasetini bu is ikame· 
le sevk ederek Parti de hükumetle el
birliği yaptı. Müzakere safhasında hü
kumetle istişare elti. Ve ınalüm olan 
karan vicdan huz11riyle, inşirahla hep 
beraber verdik. Bu kadarla da kalma
dı, Türk efkariumumiyesinde, hür 
Türk matbuatında münakaşa edildi. 
Muhalif tek bir vatandaş çıkmadı. 

Milletin şuuru itimat etti. Demek· 
ki bu siyaset tam manasiyle milli bir 
siyaset oldu. 

Dün nasıl inşirahla bu kararı ver· ,.. 
lngiliz imparatorluğu 

, 
İngi1tt:!renio mustcmlı:kc , <lomin· 

yon, himay e ve manda suretiyle Av· 
ropadan başka yerlerde mevcud bu· 
lunan arazisi şu suretle hulasa edile· 

bilir. 

GÜNÜN MEVZUU - 1 

Kıbrıs, Aderı, Perim, Sokolra ( ili) Şarki Afrika kı snıındn K eny a 
Kuria Muria adaları, 13ahreyn ada- ( Mus. ve lli . ) Ugandi ( J Ji . ) Zen-
ları (lli) Hindistan , Andaman ve Ni· gibar Şarki Afrika [ Hi. ) Mortius, 
kobar adaları, Blucistan, Assam, Bir- Sey hclles , St l lelcnn adları, .Ny asa-
manya, Se.) la n, Stratis , Settlements land { 1 li. ) Somali ( lli. ) Basuto-
(bo~azlar idaresi) Malcz,ya birleşik lnnd, Bechuanaland ( 1 li. ) , Cenubi 
hukümetleri (lli) Borneo, llang-Kong, ve şimali Rhodt>sia, Svazjlland, ce
Hlistin. Trnnsjordan. nubu Afrika ittihadı ( Do. ) , gnrbi 

.:;.. __ ;... __ .;.. ____ .;,. ________________________________ ___ 

Afrikn şnrkı Sudan, Tangnnika (Ma.) 
cenubu garbi Afrika 1\la. , Kamerun 
ve Togobnu ( l\ln . . 

Kaoada ( Do. ) , N e vfund land 
ve Snlmıdor (D o. ) , I3 crmuda, 1 Iıın
duras. garbi 1 lindislnn , İngiliz G uia
m, Fal ki an<l ad al a rı. 

Avustura lya ittihadı ( Do.) Pnpua 
arazisi, Y ı::ni Z elan d l Üo ) , Fij i ada
ları , Okyanusya adaları , Alırnn ye
ni ginesi (Au . Ma. ) , Somoa adası 
( Yeni Zeland nıU -;teınlekcs i ) , Nau
re nd:ı.lorı. 

Halkevimiz de 

Mühim bir 
Halkevimizde bugUn saat 1İ 

(Paraşut, Paraşutçu kıntalar, tesir 
ri ve korunma çareleri mevzuu IJ 

rinr1e bir erkanıharb zabiti tarafı.1' 
kooferan<; verilecektir. Halkımızın 
muhim ve faydalı konferan~1 dinle 
sini tavsiye ederiz. 

Köylü lerl e temaslar 

l lalkevi idare heJ 'eti azal 
köyluler imi.zi İrşad etmek maksacli~ 
köy !ere eyahatler tertip etmişleri 
llk se,yahat yarın yapı lacak ve dlfl 
grup Uzerine köylere gidilerek kon 
ranslar verilecektir. Köylulerioı" 

veril-:cek olan ilk konferansın mud 
unu ""Paraşi.lt,, teşkil etmektedir. 

Eve giren hırsızlar 

Samsunlu Sefer oğlu Mustafa 
Erzurumlu Reşid o~lu Ahmed a 
kimseler lcadiye mahallesinden Hf 
m Öztürk 'ün ve Çınarlı mahallesin 
de Said Toraman'ın evlerine girer 
yorg"ln, yatak ve kadın eşyası aş 
dıklarından yakalanmışlar, eşyal ard 
bir kısmı ıle birlikte adliyeye se• 
ed ilmişlerdir. 

mişsek bugün de ayni vicdan 
a yni inşirahla devam kararı veriy 
Çünkü bu siyasetin yegane isti 
noktası hür Türkiye, müstakil Tür 
yedir. 

Türk milleti için Türk Vatanı 
dar mukaddes birşey yoktur. 
bu vatan kadar mukaddes olan b 
şey vardır ki, o da bu vatan üzerin 
yaşıyan mukaddes prensiplerdir. B 
da milletin irade ve hakimiyetidir. 

Biz, Refik Saydam hükümet 
Türk milletinin hayatını, menfaatle 
koruduğu için iktidar mevkiinde tu 
yoruz ve tutacağız. 

Biz bu irademize hariçten gele 
en küçük müdahaleyi tecavüz ad 
der ve şiddetle mukabele ederiz. 

Şimdi, arkadaşlar, vaziyetin k 
bir hülasası şudur: 

Türk milleti Ordusiyle, Meclisi 
maddi ve manevi kuvvetiyle yal 
büyük bir Baş değil, müstesna bir 
kumandan olan Milli Şefin etrafı 

toplanmıştır. Ne kimseden bir karış t 
rak istiyor Ne de, bir kanş toprak 
recektir. 

Cevdet Kerim ince Dayının nu 
Arkadaşlar, 

Temeli oynamış dünya ni 

mıı ın bu karışık , beşerıyet 
korkunç hal almış manzarası ka 
sında başvekilımiı emniyet ve ins 
lık tsaslarına dayanan vakur, sa 
bır ruh taşıyan Türkiyenin takati 
tiği nisbetteki saha:arda sulha, bu 
kadar olduğu gibi hizmet eden 
kiyenin, nihayet Lozan Türkiyes 
şeref ve temamiyetiııi mutlaka rn 
fuz bulundurmağa az.im beyan 
b"zimlc beraber bütün dünya bir 
fa daha dinledı. 

Aıkadaşlar, 

Türkiye büyük millet meclisi 
güne kadar yer yüzunde edebiy 
nazarıyeleı le vücut bulmuş bir 
busan meclisi değildır, Türk çoc 



Türk milleti adına idaresini kullanan 
partisi, hükumeti, milli şefi ile tek 
vücut bir halde millet teşelı.külü. Bi
naenaleyh bugün burada hepimizin, 

tnilletin kararının ifadesi Ölan beyanatı 
sadece bir kabine beyanatı değil, şe• 
fin etrafında toplanmış Türk milletinin 
.duyğusunun muhassala~ıdır, 

Arkadaşlar, 

"Yeni Türkiyede ilk kurulduğu 
~iindenberi İç ve dış politika mutlaka 

S .a:ıeclisin politika1'ı olmuştur. fç ve dış 
tpolıtikamızın hata ve savabının mes

-; ulü münhasıran meclistir. O halde 
iri geçen senedenberi, dünya ateşe bo· 
uf! yandığından itibaren takibetti~imiz 

fııı "olitika, bugiinı..ü polıtikamız dahi 
ıo -:Türkiye büyüle millet meclisinin, } anl 
le~milletin müşterek politikaHdır. Biz 

o0nun isabe~foe ve memlekete mutlaka 
ısaadct temın edecex.ine kın'ı o ' r b" . 5 muş 
. ı.r mılletız. Bu politika bütün dünya 
ıçın _sulha hizmet etmek, Türkiyenin 

ala,.e~nıyet ve şerefini mutlak ve kayit· 
di~ sız mahfuz bulundurmaktır. Bundan 
erd i msenin şüphe etmeğe hakkı yoktur. 
dı;tMeğer ki, kendi kam, kendi azmi ile 
0 nfıı bugünkü medeniyeti yaratmış Türk 
iınillllilletine kasdetmiş olanlar bJ!unsun ı 
u~* Bu günlerde dünya siyasetini, ·iün 

~~ ahvalini bozucu haberler içerisind 
ıkı komşu memleketin münasebetle
rini yani Türk - Sovyet dostluğunu 

f l'.ozmak için bazı maksatlar sezilmek 
a Jedir. 

d ~ 1919 Danbeıi biz dünya husume-
n . ~inde tek başına kaldığımız günlerde 
sın k·ı·b b . n ı a ına aşlamış olan Sovyet Rus 
ırer1!ada tek baş~.na kalmışıı .. Bizim dost-
ı aş luğumuz o gunden, şuur ıçinde baş· 
lard~aınıştır; ve bugüne kadar iki mem
se'leket için, dünya için i} 1 ik temin et

miştir. Bütün dünya Sovyet Rusyaya 
·./arşı hu,umet içinde bulunduğ~ za· 

z~rı ıanda biz daima her husumete rağ'
~ıy~ ııen dost kalmışızdır. Bugüne kadar 
ıstııı•r·· k. . d 

" 1'1 Ut ıycnın ostluğuna Sovyct Rus-
Tur a da mukabele etmiştir. 

k• Bu memleketlerin hu buyuk dosf:-
a~ak•uıu dunyanın iki buyuk lideri olan 

jr\taturk ve Lenin tarafandan kurul
lan ·bıJıuştur. 
~erı~ıt Bu dostluklar milletlerimizin şuu
.'r: tına mal olmuştur. BugUn iki taraf 
ı~ır. l bu dostluıun feyzinden istifade 
umet~lmek istiyorsa, onu devam ettirir 
atlerı e 'd . b 11· I tıJ nereye gı ecelı e ı o mayan 
e tu Unyanm karanlığında bu dostluk 

cı°lar için bir nıl'ş'ale olur. Atatuk'

g:!~? buyuk halefi olan Milll Şef, Sta· 
. ıı devrinde de bu dostluğun deva-
nı. J . k. t . . na ınanma ıs erız. 
tın ki V• • 

ı ıne aıan~ların ve yabancı mat-

1 
aat.ın son neşriyatından mullıem l 

1. • e o an 
ec ısı}" noktadan da bahsetmek ı· t . 

1., s erım: 
ya'' 'k· l 

bir ss;z ı 1 num~:a 1 ~rotokolu beyhude 
etrafınd~ymu1 degılız. r arın, tarih de is
rış toPt edecek~ir ki bu, siyasi bir şuu-

ak f Ye ahlakın eseridir. ( Alkıslar ) 
o~ S • 

on zamanlarda yine yabancı 

tfnslarla, Turk milletinin menfaa
ın nu . 

un ve · t' · emnıyc ının şurada burada 
ı:lugunu g" t k · . l a niıl os erme ısbyen er var. 

t ·çı Jrk çocuğunun kanının şurada bu
ye k 'r/-a dökturulmek istendiğinden bahs 

a enler var. 
ve insall Tu k 
r saı.:ıl 1 r .ç~cuğunun kanının ne zaman 
' JlU t'Ct-gını n d d··k 1 • akati y'z Turıı.· ' ere e o U eceğıni yal-

a burriİ1ir. Tu•,\kt: ~uyuk Millet Meclisi 
' b r ınıll t• A 

ıden Tii' d e ı taturk'un etra-
. • an na:sıl ıı,yrıl 

rkiyesıo'nra da onun ı· . mamışsa bundan 
aka ms~ f d d a.) ık halefi lnönUnUn 

0 a ın an a onu kimst! 
eyanat1 t (\Ik l , a,vırarnıya-. lf ır. i ış ar, 
a bır " B b' u~lln ıze en ufak bir t • aarruz 

kı olac.'\k olursa misakl rııilli hu-

1 
.. p~<lunıuzu kendimizi mahvedinc . 

ec ısı . ..ı k eJ e 
b

. atl,.....ar orumak kararmdayız. Bu lUn 
de I'/ hı> , 1·~· · . ~e' er\ er ı01mıze ra~men " şu kad 
bır w h . . o ar 

ı1ı1r5a aı satbıst: Uzerinde "U k rk çoCO~ ı r aarp 

Macar istekleri için 
Roma Berlini tazyikte 
Tuna üzerindeki limanlar 

Eğer Macaristan saldırırsa Romanya silahla mukabe· 
le edecek - Romen hariciye nazırı Münihe gidiyor 

Bukreş : 12 (Royter) - Roman· 
ya lıariciye nazırı yapılan davet Uze· 
rioe Munihe gidecektir. 

Londra : 12 (Radyo) - Bu sa· 
bahki İogiliz matbuatı Balkan işle
riyle meşgul olmaktadır. 

[ Deyli Telgraf ) ın diplomatik 
mahafili ,\1acar Başvekilinin Kont 
Ciyanonun. da iştirakiyle Almanya 
Uzerinde Transilvanyanın Macarista• 
na ilhakı hususunda buyuk bir tazyik 
yapmış olduğu fikrindedir. Almanya· 
nın bu teklifleri redetmiş olduğu da 
:ı:annedilmektedir. 

Diğer taraftan Bukre~ten alınan 

nan haberlerde Romanva Kralı Ka
rol Macaristandan yapJacak bir te-
cavUze karşı silahla mukabele etme· 
ğe ve petrol kuyularını a~mağa ka
rar vermiş oldulunu bildirmektadir. 

Sovyet Rusyamn muhtemel bir 
Alman istilaııını önlemek için Roman· 
yanın Tuoa nehri Uzerindeki limanla· 
rını ayrıca istiycceği dı: söylenmek
tedir. 

milyon millettir: tayyaresi çoktur, 
tankı bu kadar " diye bizi amalı er
baa dusturlarına vuranlar daima al· 
danmışlardır. Biz, hesaba gelmeyen 
mUstesna bir milletiz. lstiyenler dai· 
ma tecrube edebilir. 

Ccvaet Kerim İnce Dayı'nın bu 
nutkundan sonra verilen kifayeti mU· 
zakere takriri kabul edilmiş ve hu

kO.mete itimad reyi istilısaline geçil· 
ıui ştir. BugUn Buyuk .Millet Meclisi· 
salenunda tam 375 mebus vardı. Bun 
lann hepsi ittifakla hukO.metin siya
setini tawib ve itimadlarını rey pu· 
sulaları vermek suretiyle izhar et· 
mişlerdir. 

Bundan sonra kursUye gelen Baş
vekilimiz Meclisin bu itimadına· te· 1 
şekkurde bulunmuş ve hukO.metin ça
lışmaya devam edt:ceğini anlatmıştır. ı 
Doktor Saydam, Meclis kursUsUnU 
terkederken de buyuk tezaburat ya· 1 
pılmış ve şiddetle alkışlanmıştır. 

Sicilya'da batan 
İtaly~n gemileri 

-
Londra : 12 ( a. a. ) - Bahriye 

nezareti tebliği: 
İngiliz deniz kuvvetlerine mensup 

tayyareler Sicilya'da Angusta'nın şi. 
malinde bir İtalyan limanına gitmiş-

ler ve bir İtalyan destroyeriyle ekse
riya depo olarak kullanılmakta olan 

bir gemi teknesi batırılmıştır. Tayya
relerimizin hepsi üslerine dönmüşler
dir. 

Sovyet matbuatı lrana 
yapmakta hücumlar 

Berut : 12 (Radyo) - İran siya· 
s1 mahafili Sovyet • İran aıUaasebet· 

lerini buyuk bir dikkatle takibetmek
tedir . 

Sovyet matbuatı lrana şiddetle 
hucum dır.ekte berdevamdır. 

İranın bir tekzibi 

Berut : 12 (Radyo) - lranın 
Irak Uzerinde emelleri hakkında ec· 

nebi matbuat ve ajanslarının ileri 
'\Urdukleri haberleri İran ajansı kat'i 
surette tekzip etmiştir. 

Düşen Alman tayyareleri 

Landra : 12 (Royter) - Dün İn 
giltere sahilleri üzerinde yapıldn ha· 
va muharebelerinde '23 Alman t<-y· 
yareşi düşürülmüştür. Ancak lngiliz 
tayyaresi düşürülmüştür. Ancak 4 İn 
gilız tayyaresi kayıptır. Bugün ise 5 
Alman tayyaresi düşürülmüştür. 

lngiltere sonuna 
l kadar döğü.şecek 

Londra : 12 (Royter) - lngiliz 
harp kahinesindeki devlet nazırı, ln· 
gilterenin som.na kadar harbe devam 
edece~ini, Fransanın harpten f eraga· 
tinin bu azmi zayıflatmadığıoı ııöyle

miş ve İnglltereain muazzam hazıtlık
larını anlatmıştır. 

\ lngiliz hariciye müsteşa
rının mühim bir beyanatı 
( Birinci sahifeden artan ) 

mUtedair olarak Alman beyaz kita· 
bıuda mevcut iddialar bakkınd~ bir 
ııual takriri vermi~tir. Mebus bıı id-
diaları kati olarak yalanlamak ve 

İngiliz siyasetinin Buyuk Britanya 
ile Sovyetler Birliği aranadaki n.ıU· 

nasebetlerin islah ve takviyesine ma· 
tuf olduğu hakkında teminat vermek 
mUmkUn olup olmadığını sormuştur. 

Bu suale B. Butler yazı ile şu 

ceyabı vermiştir. 
" - İngiliz hukO.metinin siyaseti 

daima buyuk Britanya. ile Sovyetler
birliği arasındaki m Unase betlerin is
lab ve takviyesine matuf olmuştur. 

Bu siyasette muvaffakiyet mart a· 
yıoda Sovyetler Birliği - İngiliz hU· 
kO.nıı:tinden do'itça istimzacta bulun· 
arak ticaret mUnasebetlt:rinin tekrar 
başlanmasını teklif ettiğinden beri 
daha mUmkUn ve muhtemel görUl· 
muştur. Sovyetler Birliği tara!ından 
yapılan bu t~şebbus, Sovyet lıuku
metinin gt:çen Ağustosta siyasi mUza
kerelerin inkıtaından beri tatbik et-
tiği gayri doqtane hattı hareketten 
iyi karşıladığımız bir inhiraftır· 

ın,iliz hukumeti bll teşebbuse 
derhal cevap vermiştir. ve 1\1osko
vıı.daki İngiliz elçisinin balen yap· 
makta olduğu mUzakerelerin nihayet 
SovUet hukumetinin Almanyanın ne
fine olarak gerek ihtısadi gerekse 
askeri bakımdan İngiltere aleyhine 
hart:ket edeceği endişesini izale ede
ce~i Umit rdilebilir. 

1 Iarbin df!ha bidayetindenb~ri İn· 
giliz hukftmeti askeri planlarını lıa:tır

larken bu tehlikeden sakınmağa çalış· 
mıştır. 

Topytkftn harpte mUstakbel bu
tun ihtimalleri duşunmeğe mecbur o· 
lan gemelkurmayların Sovyetler Bir· 
liği tarafından Almanya.}'a yardım e· 
dilmesine nasıl mani olunnbileceğini 

tetkik etmiş olmaları pek tabii idi. 
Doğrudan doğruya askeri .'· aı.-dım dı
şında Sovyet hukt1metinin Almanyaya. 

( Gerisi dördUncU sahifede ) 

ı GÜNÜN MÜH M MESELELERi KARŞISINDA 

'----------------------------------- . . . -----------------------------------

lngiliz gazeteleri ve Türkiye 
lngiliz matbuatı, Almanların Turk • Sovyet 

mUoasebatını bozmak için sarfettiği gayretlerin 

ademi muvaffokiyetsizli~inden uzun uzadıya bahs

etmektedirler. I3illıassa Tas ,.e Anadolu ajansla

rının tt:kzip \'e neşriyatlarını yanyana yazmakta· 
dırlar. 

Times, dunku başmakalesinde ezcümle şun· 

ları söylemektedir 

" Dun Avam Kamarasında sorulan bir suale 

verilen cevap sarihti... Eı kaaıharbiyenin Baku pet

rol bölgesinin bombardımanının mUmkUn olup ol

mıyacağım tetkik için planlar hazırlannıı)ibr . Fa
kat ne Turkiyenin ,.e ne de İranın bu işe mUda-

halesi için teklifte bulunulmamışbr. İngiltere • 

Sovyetler mUnasel.Hıtı, geçen Marttanberi inkişafa 

başlamış bulunmaktadır. Turk • Sovyet dostluğu

nun idamesi, İngiltere - SoYyet mllnascbnhnm in
kişafına da yardım edecektir. 
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Ticaret nkfli- Manisa-dal 
Ankar• : ~ (Hususi mutr.lbirimiz· J 

den) - Afdığım malümata göre ti· 
caret vekilimiz bugün İrmirden Ma· 
nisaya geçmiştir. 

lngiliz hariciye müsteşa
rının mühim bir beyanatı 

( Üçüncü sahifed~n artan ) 
yapabileceği en kıymrtli yardım ken · 
disine Kafkas petrolU vermekti. Buna 
binaen bazı ihtimallrr dahilinde ku· 
yuların petrol verimini zorlaştırfllak 
mUmkUn olup olmadığını tetkilc etmek 
genelkurmayların vazifesi icabından 
bulunuyordu. 

Ancak şurasıuı ilave etmeliy im 
ki , ne Turkiyenio, ne de lranın bu 
mefruz planlara ne iştirak , ne de mu·) 

vaf akatleri için hiç bir zaman hiç bir 

FIATJ 
CiNSi --- --- ---En az En çok 

K. S 1 K . S· 
=-K""'o=z=.,...,=~=ıt=4':"',""'oo""'=== S,50 -

Ma. parlağ'~ - 00 - -- , __ oo ___ , 
Ma. temizi 00 00 
Kapımal-ı - -00 ____ , ___ _ 

Klev'and -00- 00 
Klevland çi. -00 _ __ ----

Yerti yemlik 00 
tehumluk- •---- -

BuğdayKıbnsı-----ı-----ı 
,, yerli 3,50 4,25 

Arpa ,_ 2_,8-=0 ___ 1 __ 3_· ,'-1_8 __ 
Yulaf 3,18 4,15 

teşebbus yapılmamı ştır. 1 12 ı 7 ı 1940 
Bu beyanatın , Alml\n propagan· l _K ambi~o ve para 

dasının ihd :ı. o;ına yeltendiği yanlı ş ve· 'ı- I~ l:fanKasından alınmıştır. 1 

b dh h . t• b 1 . l d . . Lıreı 1 y a e a ın ı 1\ arı ıza e e e ceğını R . ----
Umit ederim. j _,,,,...a....:.y_,ış:....rn_a~r'~.c - - ---

1 
Frank ( Fransız ) -0- 00 

-- - Sterlin ( İngiliz ) -5- 24 
Adana 1 inci fcra dairesinden: ı ı-Dolar ( Amerika ) 140 1 00 

Gayri menkul malların Frank ( isviçre) oo oo 

açık art ırma ilanı '----
-------------------·-------940 - 132 

Açık attırma ile paraya çevri· 
fecek gayı i menkulün ne olduğu: 

850 dönümlük tarla Gayri Menku
lün ~ulunduğu Mf: '-ki, Mahallesi, 
:- okağı, Numarası: Hiristiyan köyü· 
nün andır nam Pırinci Buca~ı Tak· 
dir olunan kıymet: Beher ~1 9• mt! t 
ıo murabba'ına "15" lira Artırm a· 

nın yapı lacağı yer, gun saat: 21 /8/ 
940 Çarşanba saat 10- 12 Birinci 
artırma 5/919-.. 0 Pcrşenlıe 10- 12 
2 inci artırma 

1 - fşhu gayri ffi f' nkulun artır
ma Ş :ırtnamesı 11171940 tarihinden 
it ı ı areıı - 132 No. ile Birinci 
İcra dairesinin mu 'yyen nu ma 
ra ::.ında herkesin gö e bilmesi için 
açıkdır . İ landa yazılı olanlardan faz 
la malii nat almak isti yenler, işbu 
şartnamey~ ve 132 dosya numa 

rasiyle memuriyetimize müracaat et · 
melidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu· 
k~rda yazılı kıymeti• OJo 7,5 ı ı isbe· 
tinde pey veya milıi lıir Bankanın 

teminat mektubu tevdi edilt>cektir 
(124) 

3 - lpot !k sahibi alacak ılarla 
.diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul Üzerinde· 
ki haklarını hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarım işbu ilan tari 
hin<len itibaren yirmi gün içinde ev 
rakı rnüsbitelerile birıikte memuriye 
ti-nize bildirmeleri icap edt'r. Aksi 
halde hakları tapu sicilliyle sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaşma 
sından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen gü'lde artırmaya 
iştirak edenler artırma Ş'lttnaya

mesini okumu\i ve lüzumlu malumat 
almış ve bunları tamam• n kabul et 
miş ad ve itinar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gay 
rimenkul üç defa bağırıldıktan son 
ra f'n çok artırana ıh:tlc edilir. An· 
cak artırma bedeli muhammen kıy· 
metin yüzde yetmiş beşini bulmaz 

Karataş Plajı 
a-ç ı l d ı 

Her dürlü Konfor temin edil· 

miştir. Otobüs seferleri 
dır. 

muntazam· 
12120 

3 - 5 

veya satış istiyerıin alacağına rücha· 
nı olan diğer alacaklılar bulunupda 
bedel bunlaıın o gayrimrnkul ile 
temin edilmiş olacaklarının mecmu 
undan fazla ya çıkmazsa en çok ar. 
tıranırı taahhüdü baki kalmak üze. 
re artırma on beş gün daha temdid 
ve on bt'şİnci günü ayni saatta ya· 
pılacak artırmada, bedeli satış isti· 
yenin alacağınaıüchanı olan diğer 

alacaklıların o gayrimenkul ile te
min edilmiş alacakları mecrnuundan 
fazlaya çıkmak şartile, en çok artı· 
rana ihale edilir. Böyle bir bedel el · 
de edilemezse ihale yapılamaz ve 
satış talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine iha· 
le olunan kim-ıe derhal ve ya veri 
len mühlet içinde parayı vermz~~s 

ihale kararı fesholunarak kendisin · 
den evvel en yüksek teklifte bulu· 
pan kimse aızdmiş olduğu bedelle 
almağa razı olursa ona razı o'maz 
veya bulunmazsa hemen on be$ 

ün müddetle artırmaya çıkarılıp 
en çok artırana ihale edilir. İki ale 
arasındaki fark ve geçen günler 
için yüzde 5 ?en hesap o'unacak 
faiz ve diğer zaratlar ayrıca hük
me hacet kalmaksızın memuriyeti· 
mizce alıcıdan tahsıl olunur. Madde 
(133) 

T .nla yukandcı gösterilen 
21- 8- 940 tarihinde Adana Birinci 
icra memurluğu odasında işbu 
ilan ve gösterilen artırma şartna

mesi dairr sindt ki satılacağı ilan 

olunur . 
12133 

• Bu Akşam 
Asri Sin'emanın, yayla gibi sert 

Ve vasi salonunda 
~ 

Sinema mevsiminde bile t şine •ender 
tesadüfedilen iki şahestr birden 

(1) 
Sinemanın •n güzel artisti 

D O R O T H Y L A M O R'un 
En güıel şahestfı ve baştan başa ttmamen Renkli 

A 
rn 

t 

ı 
k 
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Sergüzeşt Filimlerinin büyük Ke:.hramanı KEf ~ 
MA YNARD'ın en heyecanlı ve e-n mükemmel fil:d 

c 

(ARiZONAÇETESi) 
Bugün gündüz Saat 2.30 da iki film birden 

Çöl kızı Ayşe - Tom Miksin intikamı 

Ucuz ve acele satılık Motosikletler 
Az kullanılmış lr giliz malı Tiryof marka sepet li 6 beygir ieuvvefi\1 

deı bir adet ayni marka 3,5 beygir kuvvetinde sı>pdsiz bir adet bisiklt 

tertibatlı ve iki vitesli 2 ..!...heygır kuvvetinde Hu::.vanıa marka bir adf 
4 

ki cem'an üç adtt molo!>iklet acele ve ucuz fi:ıtld satılıktır. Talipleri 
Ko'ordu cad dts,niıı asfalt cadde ile birleştiği dört yol ağzındaki Biıı~ 
Bi .ikletçi Ntcip Ôzyazgan Tican thane~ine müracaatları i'an o lunur. 

Adana Elektrik 
şirketandeo 

Şebt kemizde }'apılması ıarur i 
olan bazı iş l erdtn dolayı radyo Jı i 

vadis neşriyat 1.amanları müstesıı" 

olmak uzre öoümüzd t- ki 14-7- 940 
Pazar günü sabah s~at 6 nan ok 
şam 17 ye kadar, inhisarlar tüti.ın 
fabrikası civarı ıle İstıklal ve döşe· 
me mahallelerinin elektrik ceryanı 
nın hsilmesi zarureti b .. sıl olmuş 
tur. Ke)'fiyet bu civardaki sayıo a 
bunelerimiziıı na zarı dikkatine an· 

olunur. 12132 

Adana Çiftçi birliğinden 

Çıfçimizin bu ID"'Vsimde rr.uh 
taç olduğu Mu.otun temini hususun 
da Birliğimizce Ziraat ve Tıcaret 

V ckaletletine vaki müracaatlarımız 

müsbet netice verm:ş ve bir hafta· 
ya kadar (4600) ton mazotun Is· 
kenderuna vasıl olmuş bu unac~ğı 
telgrafla Ticıret Vekaletinden ve 
Mebuslarımız tarofmdan Birliğimize 
bildir ilmiştir. 

Tevzı işinin aksamaması için ç:f 
çilerimizin şimdiden tent ICe v,.ya 
varil tedarik eylemeleri ebemmı-

yelle rica olunur. t 2130 
13 - 14 

2101 5- 6 

lıan 
Seyhan vilayeti daif11 

encümeninden : 

1 - Adana Memleket Hasl 
nes ·n;n kapalı zarf usu 1iyle eksilt 
ye konan 6453 lira 85 kuruş ııı 

hammen bedelli bır senelık ilaç 1 

rn~lzemei tıbbiye ihtiyacına ılao 
lunrn vakitte istekli çıkmadı~ınd 
~490 Sayılı kanunu 1 40 ıncı nıll 

desi mucebince bir ay zarfında P 

zarlıkla alınmasına karar veri rJI 

tir. 
2 - Pazarlık keyfiyeti 25 f 

rnuz 940 Perşembe günü Sı at d 
bır de Seyhan Vilayt-ti daimi eıı 

ml' ninde tetkik ve ihale ediTece~ 
3 - istekliler ş;utname ve i 

yeç listesini her gün hastane id• 
sinJe gör<'!bılectkleri gibi Tekli~ 
rini de 23. Temmuz 940 gün"' 
kadar Hastaneye bildirmeleri ~ 
olunu'. 13 - !7- 21 23 121 

Umumi neşriyat müdürÜ 

Macid Güçlü 
Adana Tüı k Sö:ıüı Matbasfl 


