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Ronıa radyosunun "'\ 
bir cemilesi 

~kara, 1 (A.A.)_. - Haber 
~?!~nuza göre ~ t•infovvel 
'"'~Uriyet J:ııe.~ıf~ Rııfl. 
~~ radyosu evvela 'l~ ~tik
t " Marşını çalIN§ ve solll'a 
u;kÇe neşriyat yapms.kıta olan 
S~ıker, bayramı bütün Tür k 
millet ine kutlamıştı r. 
d Bu. dostane hareket Ankara. 
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r lta:ya- f unanistan paktı"\ 
Roma, l (A.A.) - Havns a

iaıısının öğrendiğine r,c.c, ltal. 
ya ile Yunanıstan ara ,rp"fa a. 
demi_ tecavüz paktının akdi r,e
c•kmıyeccktir. 1talyan dinlC' -ı. 
~ i bu paktın iki m mle!:e'" 
sıncla Arna\'utluf,un i "''11İ ıle 
hadis olan bulutl~rı da··ı+mac'Fa 
ve Avrupanın doğu cem·b~ rıc'l1 
barışın tahkimine hizmet ede. 
c ;;.i kanatindcdir. 

" ----------------------------------.... ·--------------------------------------------------------------------------...-..---, .................. -. ..................... ..._ ________ _ 

Mili Ş ·efin dünkü nutku 
A 

l 
''T .. k · ur r11illeti, r11eclisin etra -

kale tında sarsılr11 z bir - -g 
tlünya hadiseleri karşısınd 
toplu ve dir11dik durr11aktad 

Nutuktan parçalar 
-----------------------------------------

* 

* 

* 

Büyük Türk milleti e:-nin ola -

bilır ki cu mhuriyet ordu l arı 

vazifelerini ha~kde ita edecek 

kıymefted a r. 

Memleketi mıntakası 

haricinde bı ra kmak en büyük 

arzu ve vazifemizdı r. 

harp 

Mazide olduğu 

de Türk - Sovyet 
aflcJe gibi 

münasebet-
lerinin dostane seyrini samimi 
olar ak ta 1< ip edeceğiz. 

Yazısı 3 ncü sayfada 
'--------------~~~~~--~-.-~-------------~---------------~---~~------e uyuk Millet Meclisi ısıan buı um ·ımi meclisi dun açıldı 

ır,, 

Sovyet - Finlandiya 
Müzakereleri Molotof un nuik'le 

tereddüt devresi geçirdi 
Fınland ıya müzakereye .devama karar verdi 

Helslnki, 1 (A.A.) - Havas ne karar vermiştir. Bu hlldise, 
Ajansının haber verdiğine gö· verilen talimatın, mUzakerata 
re, So...-yetlerln Finlandiyn.dan devam lciıı esas teşkil etmekt e 
vaki olan ve mahrem teHl.kkl devam edeceğini göstermekte· 
edilen taleplerine dair olarak dir. 
Molotofun nutkunda mevcut Hclsinki, 1 (A.A.) - Flnlan. 
ifşaat, Finlandiya htikumctin- diya Ajansı, B. Molotor bu ge· 
ce hoş karşılanmamıştır. HU· cc Flnlandiyayn karşı Sovyet 
klımet, bir tereddüt devresi ge_ isteklerini izah etmc>lc suretfl 
çirdikten sonra mUıakeratın yeni bir vaziyet ihdas e>tmlş ol. 
devamına e ın ralibae hey e- ttuı-unu blJdJrJyor. 
tinin seyahatini ikmal etmesi- (Yaz-ısı 5 rncide) 

Dolmabahçe Sarayı hadisesi 

Salih Kılıç ile Kamnanın muhaKe
mesine dün lzmitte başlandı 

Daimi encümen intid ün açıldı 
r habati serbest yapıldı 
~~eclis Reısliğine Abdülha:ik 

İzmit, 1 (Hususi} - Atatür. 
kün aziz nfü:ılarının halk tara. 
fından ziyareti sırasında Dol
ma bahçe sarayı önünde vuku 
bulan izdihamda 11 vatandaş 
ölmüş, bu yüzden o sıralarda 
lstanbul emniyet müdürü bulu. 
nan Salih Kı!ıc ile müdiir mua
'llini Kii.mıramn Suravı Devlet. 
fte lüzumu muhakemelerine ka. 
"ar verilmicti. BuIJlar hak1•1 n
',, ki muhakemeye bugün lz. 

mit af;ır ceza mahkemesinde Henda ıntihap edildi 
l· ı"-rıkara ı (AA ) B"" ''k •ıc , .. - uyu 
~t t . Meclisi, altıncı intınap 

~l&i~'•nin birinci içtima yılı me. 
tSnu~ ~-ugün Cumhurreisi ismet 

lıı'l b nun açış nutku ile, başla. 
l?c Ulunuyor. 

h·, iç..,~alade günlerde olduğu gi. 
~ -}' tirna salonunda dinleyicile. 
~~, tılrnış olan yerler, samiin 
litJıjı .. vekaletler müsteşarları 
~ /U umumileri, ve davetli 

l~~~lcyici kiıtlesiyle dolu bu-
~ taydı. 
~ l'aset kürsüsünün iki yanın
~ l~calarda büyük elçilerle 
Ilı YcclçıJer ve bu elçilikler erka. 
s~{ almışlardı. 

~!\ 0rıda kendilerine ayrılmış 
~ltğ.}'~~de, yerli gazeteci kala. 
'Ydi ılhassa dikkati çekmel:-
Sa~t 

~~ .. 14.50 de içtimaın başla-
h lltr ~ere bulunduğunu bildiren 
b li t ııl\ Salrnağa başladığ ı zaman, 

tam 15 de Millet Meclisi reis ve. 
killerinden Refet Canıtez riyaset 
kürsüsüne gelerek yoklama yapı. 
lacağını bildirmişti r. Bu yokla. 
ma sonunda Refet Canıtez, ekse. 
riyet bulunduğunu ve Cumhur
reisinin acılıs nutkunu irrıtedece. 
ğini bildir~erC'k kürsüden nyrılmış 
ve biraz sonra da MilJi Şef bü
tün meclisin coşkun ve siirc::Ii 
alkışları arasında içtima s~lonu. 
na girerek riyaset kürsüı:.ünü iş
gal eylemişlerdir. 

•'Det•amt .5 ; .. ,.frfr:' Diinkü toplantıdan bir görilnit§ (Yazısı 5 ci sah ifede) 

Ingiliz - Alman bom
bardıınan tayyareleri 

lıfı.ı ıı rnebuslar yerlerini almış 
~il lı}'orlardı. ,. F 

~~. ~·''nada, Cumhurreisi İnö. ilk d ./ olara 'f7 ransız top-
~·;l~ıl~:t :;;~:::i~inu~:ne~:;;~ ~ a I a "'" . 
~tr • olduğu halde bir kıt'a 1 kl •• • d t l 
~itı~ :;ra~ı~dan .. setamı~.nmı~, ra arı uzerın e çarpış l ar 
d ~. eclısı Reısı Abdulhalık 
~. ~ ~§vekil Dr. Refik Say. 
~~r tkıllcr heyet i ve riyaset 
~it\,.. •taları tarafından karşı. 

>.t ;T\tr 
~ Şt'f doğruca kendilerine 

daireye çıkııuşlar ve saat 

P aris, 1 (A.A.) - Havas a. 
jansı, gece, Forbash mrntakasın. 
da, bir Alman ileri karakoluna 
karşı, Fransızlar tarafından u fal: 
bir taarr_uz yap.ıldJğını ve bu ile-

ri karakolun alındığını haber ver. 
mc~~c~=r. 

J,ondra. l ( A.A.) - Son 24 
saat zarfında İngiliz hava kuv. 
vctleri Alm:myarun doğu şima-

linde keşif uçuşları yapmışlardır. 
Bütün tayyareler üslerine sali. 
men -dönmüşlerdir. 

(Devamı 5 incide} 

başlandı. Rivasct makPmım 
Nail Türe. aZ'l mevkilerinde de 
C'!nbri ve Celal. miiddeiıımumi
iik yerini de Hnmdi Doğu iş -
val ediyordu. Salih Kılıç ile 
Kamıran mahkemede hazır bu. 
:unuyorlardı. Kocaeli barosu 

(Yazısı 5 incide) Salih Kılıç r 

~ Günlerin peşinden: 

!<.. aplumbağanın 
kabuğu 

Kaplumbağa yüz sene, hattiı iki yüz sene yaşrynn bir mah 
li'ıktur, fakat töyle asırlarca süren hayatın tabiah .. n kabuk 
şeklinde örülmüş ebedi bir hapısanc içındc geçtiğini dü§ünerek 
bu garip hayvana acıyanlar vardır. 

Halbuki bu kabuktan kaplumbağanın hiç bir şikayetı yok; 
onun içinde yüz sene, iki yüz sene ömür sürmesi de hay[ •. mdan 
memnun ve mesut olduğunun bir delilidir; kaplumbağaı n ka. 
buğu uzaktan bakan bazı insanlarm zannettiği gibi bir ha.pi. 
sane değil, onu tehlikelere karşı muhafaza eden tabii bi. ıstih. 
ıtfim, bir müdafaa kalesidir. Böyle kabuk içinde yaşamak bi. 
raz sıkıntılı olsa bile emniyet vasıtası olduğu için ona ta. 
hammül etmek lazımdır. 

Kaplumbağa bu hali ile ibret dersi veriyor: 
" Milletler de emniyet içinde uzun yaşamak isterler, scr

be~t hay~tm vezklcrind.en .~eda karlık ederek hudutlarda Kendi 
Jerıne mudafaa kalelcn vucude gctırmclidir ... demek istiyor. 

Hasan Kttmçayı 
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4.vrupa Meptukları: 

Baltık denizinde 
Yazan: Dr. CEMiL SVLEY!dAN Ağırcezada üç 

mühim kar ar 
Talebenin 24 saati 

(00n7~il sayıdan devam) .. 
Gece yarısından sonra m~

•ttebatı gem.iye nakletmek. bı
j otele yerleştirmek, bir işti. 
'akat o, bir kere Gestaponun 

.!linden kurtulduktan sonrn, o. 
rnn için bir külfet sayılmazdı. 1 
Yüksek irtifada bir İngiliz ı.o. [ 
:si gibi, caddenin ortasında~ 
Jurdu; otomobilleri çevirdi; 
tramvayları durdurdu; koca ka
fileyi, çantalariyle, ağırlıkla- l 
tiyle bir postada sevketme!c 
kudretini gösterdi. Biraz ev. 1 
,.el, telef on başında onu tethiş 
"den Alman polisleri, onun gür 
\'C fi.mirane kumar.daları karşı-
mda. bir tarafa sinmişler; U

za.kta.n onu scvrcdlyorlardı ... 
~ınlciler, ttamvaylıı. devam 

vttiler; biz, Rostokun en kala
balık bir caddesinde, bir otelin 
önUndo durduk. Gemimizin sil. 
varisi. otelin önünde bizi bek
liyordu. Onu görUr görmez içi
me emnivet geldi. Kadeşe gel
meyi, biraz da onun için, onun 
ı:ıahsı için nnu etıni!Jtlm. 

Denizcilik, blr nevi ölüm ve 
tehlike yolculuğudur. Nedense 
batar ve müşkülat anında. eli
ni uzatacağı yoldnşlan. insan 
bizzat kendisi, seçmek, kendisi 
ayrımak ister. Bu, bir ihtiyaç_ 
tır. Mütesanit olmıynn, sevgi 
ve samimiyete istinat ctmiyen 
münasebetler, ölüm ve tehlike 
a.nmda, insanlar için bllikls 
bir felaket oluyor; maktls hil
kat, zıt karakter, ölüm tehlike_ 
si karşısında bile vicdana mü. 
savat göstermiyor. 

Ben, şahsi mUnaaebetlerde, 
duygunun dUşüncenin mUtaba
kat derecesini, ara!'ltırmaya Jü_ 
zum bile görmem. Zayıf taraf
ları bidbirlerinc uyan, nokgan_ 
ları biribirlerlnden farklı olmı. 
van insanlar. samimi duygu. 
larla ancak blriblrlerlne bağ. 
!anabilirler. İyiyi ve kötüyti bi
ribirinden ayıran iki vasıf var_ 
dır. Temiz kan, iyi terbiye ... 
ltuntm haricinde insan, beline 
ip takılıp oynatılan bir kukla. 
dan başka bir şey değildir. Ar
tık onda ruh ve idrU.k aramak 
abesti. Hüsamettin Nişanca, 
Türkiyenin bUvUk tıp filimi RL 
'"at Hüsamettin Paşanın ka. 
Jmdan geliyor; onun oğludur. 
Bizi, bir sUvari gibi aza.met 
ve oeberutla değil, bir kardeş 
gibi, sevgi ve samimiyetle kar_ 
şıladı. 7..a.ten sadece bir sUvarl 
olsaydı, bizi karşılamnzdı bile. 
Halbuki bizimle beraber gemi; 
bizimle beraber otel otel dol~. 
tI ... 

Almanyanm Uçllncll dördün
cü derecede bir kasabası olan 
Rostokta, otellerin hiç birinde, 
bir tek boş yatak bulmak kabil 
değildi. Gene bizim arkada.şla
rmuz, bfıi ötekinin odasında bir 
ka.na._peye uzandı; bir başkaaı, 
yatağını terketti, sofaya çıktı; 
bizi ancak yerleştireblldller. 
Umbayı .andUrUp odada. ken 

di kendime kaldıfım. zaman. 
ancak ibaşnııı dinledim. O ne 
eUrat, o ne mesafe yarabbi! .. 

Derin aemada. görünen do_ 
:a.ulc aya bakıyorum. O şimdi 
'kendi memleketimin seınaam _ 
da da aynı mevkide, aynı Re • 
kilde görUnUyor. Halbuki bl~ 
timdi dllnyannı öbUr ucunda • 
yız. Baltık denlı.lnin bir kena_ 
rmda, hayallmJ&in vetlgemlye. 
eıeği meçhul ve uzak ufukların 
arka.smda.. Tıpkı aeyyareler • 
den dUşe.n bir taş parçası gi. 
bi, yolumuzu şa.şumadan, yeri. 
mizi yadırgamadan rahat ra
hat yatağımıza ~riyonız; bL 
raz sonra uyuyacağız. Hatta bL 
ztm buraya kadar gelişimiz, 
l>ir hA.dise bile değil.. Erenkö. 
fYÜnde misafirliğe gider gibi, 
ıüç gUn evvel !stanbuldan kalk. 
~ım: Basarabya vapuruyla Kös. 
~ceye değil de sanki Haydar_ 
ıpaşaya geçtim; oradan trene bi
lnerek, Rostokta bir tanıdığın 
evine misafirliğe geldim. Bura_ 
"18: da mehtap, burada da kar
!§ıda, damlntm üzerinden görll. 
nen parıltılı bir deniz var. Se. 
muında sivti&inek değil de, ge. 
ce demeyip J!ilndüz demeyip 
jVakitli vakitsiz vızıltılı harp 
1tayyareleri uçuşuvor. Zaten 
tayyare dediğimiz de, bir ka,. 
yüz bin kentrilyon kere bilyli. 
tUlmliş bir sivrisinek amt'l.mn. 
dan başka bir şey mi? .. YaJm7 
bu. insanların vüZUne konup i"
nesini derisine batırmıyor da 
onun yerine arzın şurasına bu. 
rnsına bombalarını salıveri. 
yor ... 

Göri.iliivor va ... h:td:~:ıtı, in. 
sn,,hr. ""kadar b3<ıit nıtıJı"ı'<'
ıne <'< 1 "'bltlvorlar~ .. II ~ttfı o.,ı:ı. 
rı glilünç hale koya bilmek L 

çin hayallerinin kapaklarını a. 
çarak. hulyalarını kc.natlandı
rıyorlar; semanın hudutsuz ve 
nihayetsiz boşluklarına scılıve. 
riyorlar ... 

Rüya denilen şey, csns<>n ha
ral ile hulyanın hlıfıza ayna.. 
sına 'akseden ikinci nilshasın_ 
:lan başka bir şey midir.? .. 
Boğaziçinden \"apura bındim; 

rtesi sabah Köstenceye çık • 
tım; o gece Romanyayı, l.ki~.ci 
;ün Polonyayı. daha ertcsı gun 
ie Almanyayı geçere~ Rosto
'ıca e-eldim ... 
Şimdi gözlimü açıyorum •• ba. 

nyorum. Sabah olmuR ve ocn, 
iünvanm öbUr ucundayım! .. 

GUzel ve güneşli bir sabah ... 
Rostok caddc!~ri, dünyanın 

liltün ticaret limanları gibi, 
hayat ve hareket icindc kay. 
ıı.aşıyor: bir yere velişmek i. 
cin acele ediyor gibi gelip ge_ 
çen insan kafileleri mrtemndl. 
yen dönen ve hareket eden cam 
küreleri {!ibi, bnktıkr>a göz alı
yordu. Alman kadınlan yiye. 
ceklerini içeceklerini tedarik 
etmişler; ellerinde (ialltalan ve 
yemiş sepetleriyle ahs \·erifiten 
dönUvorlardı. Hemen hepsinin 
yanında da küçük birer köpek 
eksik değildi. Boyunlarındaki 
kllçUk çıngırakları çıngırdatiı. -
rak, hanımının bir önüne bir 
arkasına g-eçiyor: onunla bara • 
ber tin tin tin yürüyerek, bir 
saniye peşinden ayrılmıyordu. 
Dlikkanlar omuz omuza dolu. 
idi. Kapıların dı5ma kadar sr
ra tutmuşlar; imarethanede 
bedava ($0rba dağıtılır gibi ka
bını kacağmı dolduran çıkı
yor: biri gidiyor, beşi geliyor. 
du. Aldıkları şeylere bakıyo -
rum, portakal kadar bir "küçük 
lAhana, iki tek turp, üç havuç, 
bir kaç elma gibi kıvır zıvır 
şeyler... Bir de kadının kendi
ne bnkıyorum, onlnrın ıbir ta. 
nesi. bizimkilerin iki bôyundıı., 
her halde dört sıkletinde! .. Bir 
Almanın mutlaka Uç veyahut 
beş çocuğu vardır. Eğer bu §C
kildc idare yapıyorlarsa, mu.. 
hakkak aç• l&lıyb"ı'Hii'ra.81\ıcıtUr. 

Buna mukabil, evlerine ku_ 
cak kucak çiçek ~ıyorlar. 
Karaniilin bizde görülmemi§ 
şekilleri.. sUnbUllerin, menek
şelerin envaı .. ~llcrln zambak_ 
larm harikulMesi... 

Bu soğuk memlekette çiçek 
nasıl yaşar ve naıııl yetişir? .. 
İnsan havret eder. Evlerin bnh 
çeleri. nadide bir çiçek meşhe
ridir. İnsan e1indc tabiat, ad('_ 
ta disipllnleşmiş, asmcşmiş, 
her şey hendest bir şekil al -
mıştır. 

insanların yaşayış tarzları, 
:na.stl şartlara vo kaidelere ta. 
bi ise, hayvanlar ve nebatat t.a. 
aynı ihtimam, aynı taknyyllt 
içinde, aynı şartlara malik ola
rak yaşamnktndIT. Memleketin 
reisi, insanların, hayvanların 
ve çiçeklerin de reisi ve hii.mi. 
sidir. Hadisat. aynı nizam ve 
ayıu intizam içinde cereyan e
der. Bir şeyin aksaklığı, öteld 
şeylerin de bozukluğuna, de_ 
li.let eder. Almanya, her şey -
den evvel nizam ve intfaam 
memleketidir. Bunun haricinde 
Almanya ve Almanlık mevcut 
değildir ... 

Bize, otelde bir öğle yemeği 
verdiler. Harp ilan edilmedi. 
Fakat her yerde, tek kap, tek 
elbise, tek kundura. düsturu ca. 
ri ... Biz de tek kaba. razı olduk. 
Bir parça sığır 1bifteğiylc bol 
patate.s hnşlaması vermieleroi. 
Peynir istedik; meyva getirt -
tlk. O gUn 1çln mldemf :ıl ho.d . 
di kifnyede doldurduk ... 

Akşam, artık gemideyiz. Al. 
man topraklarına karşıdan biz 
yabancı ı;rözüyle bakıyoruz. Ba.. 
na öyle geliyor ki o güzel mcm. 
kketin, o işlenmiş toprakların 
ü<Jtiinde ôlr öliln1 havası esi _ 
y:>r. Bütün o {!Ördüğümüz in -
SPnlar, yüzlerinden kan fır·kı . 
rPn sıhhatli ve gürbUz dell!rnn
hlar, evlerin bnhc:clerindc bir 
çiçek gibi. Dlltin V<' nazlı bil _ 
yiiven çocuklar ... 
Şimdi hepsi. batın. boğnlan. 

mava götUrUlcn sürüler gibi 
hP7,İn ve ma7.l0m ~örünüyorlar; 
bir hiç, bir kal')ris !cin ateşe a. 
tıı'\c'lklnra ben~iyorlar. 

Bir tanıdık vatandaş bize 
dedi ki: 

- Almanvada arazi darlığın
dan b:ıh dilivC'r. Almanva, yu 
bncıkn milletl rin aleyhine r:e _ 
ni"l;v •cC'1 t;r: v lrnt ;nsanlPr' 

r.~uhtelif katil suçlula
rından biri 14 seneye 

mahkum oldu 

Ve· alette kuru!an bir kom,syon sıhhat 
kaidelerine uyglln bir pro :ram ya atı 

Birinci ağır ceza mahkemesi, 
uzun zamandan.beri gördüğU üç Maarif Vekilligi okullarda lcy
cinayet suçlusu hakkındaki ka... li ve nehari olarak ders gören ta. 
rannı dUn bildirmiştir. J lebcnin 24 saatlik mesai şeklini 

Bunlardan birincisi, kız kar. kararlaştırmak üzere Ankarada 
deşi F.smayı öldüren Niğdeli bir komisyon toplamı§tır. Ko. 
Hasan adında bir genqtir. Ha· misyona i~tirak eden doktor ve 
san. memleketteyken İstanbul. profesör bay Fahrettin Kerim de 
da bulunan kız kardeşinin., ~0- 1 kendisiyle görüşen bir arkadaşı
casından ayrılarak kah\·ecı 5- mıza şunları söylemiştir: 

kep bir heyet 20 gün 
çah~madan sonra bu 
raporunu hazırhyarak 
vermiştir. 

eüren bir 
husustakı 
vekl11iğe 

Talebenin normal ve sıhhi iti. 
yat ve kaidelere göre 24 saatte 
ne şekilde çalışacağı tesbit edil
mistir ." 

mail adında birisi .ile metres 0 - "- Talebenin 24 saatlik sıhhi 
rd - .. - amusuna tu ugunu ogrenmış. n . r:alışma prorramım teshit etmek 

Maarif vekilliği tesbit edilen 
bu raporu tanzim edt'rck bürO
sUr halinde ba~tırmak Uzere mat
baava göndermistir. BUroşiirde 
leyli ve nehari bütün talebenin 
vaziveti gösterilmistir. Büroşür
ler bilfıhare levli okullarda tat
bik ectileceği oibi nehari olan ta. 
leben:n de velilerine dağıtılacak.. 

dokunarak buraya ge1mıR, kız .. A k .:ı M "f v k'l' . . - uzere ., 2raua aan e ı ı 
kardeşı ıle ynptı·~ı knv"a so. - . .. . _ 
nur.da eline gcrirdiP'i bir bıçak-ı tHadsan Alfı ":'.ucAelkı~l bMaFkhanlıgı al-
ı l d. · · "ldürın"u'r.tlir ır. a pro csor ı tt tar. pro-a ~en ısını o · f .. N ö f •· lh 
Hasanın suçu sabit görüle • esor . e~ct mer:. pro. ~sor • 

rek 22 sene müddetle hapse can Hdmı .. p~ofesor ı;mş ve do. 
mahklım cdilms ancak ı:r.blası. I rent Muhıttın, vek .. let sağlık 
nın kiifür ctme~İ tahfif sebebi 

1 

müfettişi Celal ve ben~en mürek. 
sayılarak 14 sene 8 aya indiril. 

trr. 

miştrr. -------------------------------------------------

~~ri~r::ua gelen feci bir kaza e lı i r o t o Üs eri lkinci vako. da sinema yUzUn- ş b l 
Beyoğlunda oturan Pariko a-

dında bir çocuk ile aynı evde k l d •ı d • 
oturan Jozef geçen sene bir giln on tro e l l 
Alkazar sinemasına gitmişler, 
eve gelince sinemada giirdükle-
ri Kamçılı Silvariyi taklit et . 
mek istemişlerdir. 

Jozef babasının tabancasını 
alıp kurşunları boşaltmış, Pa. 
riko da eline bir kamçı alarak 
Jozefin elindeki silahı yere dil_ 
şünrtek istemiştir. Bu sırada 
Jozef rol icabı tetiğe basmış ve 
hasılsa içeride takılıp kalan bir 
1curşun ateş aln.rtık Parikonun 
gözüne isabet etmiş, çocuğu he 
men öldürmilştUr. 
Ağır ceza mahkemesi heyeti 

vakada bir kast eseri bulunma
fuğı ve iki çocuk nras11'ıtla, da
vacı tarafın iddiası gibi bir hu. 
sumet te olmadığı neticesine 
vararak Jofezi bir sene müddet. 
le ltapsc 30 lira nara cezasına 

1"1ffiallkaih ı tıtffi!6t5ı'. 1 'Faklı.t :'rozet 
i\·.ılf~ 131.ra.tiında 15 yn§'lnr bitir
nıedlği için liapis cezası 6 aya, 
para cezası da 20 liraya indL 
rilmlş, ölen çocuğun ailesine 
de 800 lira tazminat vermesi 
uygun görUlmüştür. 

ÜçilllıcU vaka ~k yüzUnden 
olmuştur. Mahmut .ı. ·celim a
dındaki katil maznunu gof ör 
evvet.ce beraber pturduğu met
resi DespinaY.Iı tekrar beraber 
oturmaları İçin Galatadaki evi. 

60 dan iazıa şotdr ve bıletçı ceza gördu 

Şotörlere yü2de on yerine 
yevmiye verilez mr? 

Şehrin muhtelif hatları üzcıimle i';ltyen otobüsler, bcJc
ıli;re ıuenıurls~·ı t:ırurmclıan <lün ııni bil' kontrola tflbl tutul· 
nııı ... ıardn·. J{ontroı uetlccslndc 00 - 70 Jrnüıır şofüı·, kontı-ol 

\ 'C bilct\!i kn.ıııınuna Ul'kıı·ı şekilde çuh~tıklurmdun hnklurında 
kanuni takihllllt l.Jaşlnrıını~tır.. 

Otobü.s uıii tnhdcminlnln bllhıı · u 1.hıı·uk olıııı) ıın yel'lcr
clc dıırıun!lı 1 yoldu hlrhil'leriylc yarış clwelcıi kendlloı lntn co_ 
znlıuul.ıl'rlııınlaı·ına hnşhcn <'hep olnrnk gi.;stcl'llmcktcdh·. 

Ilclc<lJyc zabıtası bıından fiCJJırn bu glbJ ııni kontrolJurmı 
.sık ı.Hk tekrar odecekloı"(liı·. 

.Su<lcco lıiaiıu ıtuibk.ik .qUiğimi7.e itir'ti'~öN;rlew-<blnat Wn-.ı 
dJleıi ele bugünkii va:r4p~tfmı p1i~J!Yctçldirlcı". Otobüs !MÜılplel'i 
hllctçilcrc knzanc;lımnm yii~ti9ı llpr,lnl, şoföl'lcre ise yüzdo onu· 
nu \'ermektedir. Uıı ltibnı·fo gündelik kazancını yUzde besabik 
temin mecburiyetlıulo kulan şoförler birblrlerl1le &det,& )'&J'J~ 
ctnu.ık ıııecbuıiyctindo kalmııkt.n ve birbirlerinin milşt~rllQrln l 
toplnnıak için acclü etnwı~tecl.irlel·. llclodlycniıi dıobUslei:i bu 
şekilde kontrol ederken nym·a hu noktaya illkkat etmesini de 
temenni odlyonız. Eğer .. oförlt•ı· yüzde hesabiyle de~l de yer 
miye hesnbiylc 1:nlışncnk olnı·lursn şiipho iz kl bu gibi hallcrt~ 
\'e kazalarn mnhal knlını~·ncıLktır. 

ne rlc;a etmek üzere geldiği bir Yolda 
akşam, kavga etmiş. eline ge_ bu' u na n 
çirdjği bir çakı ile kendisini öl. 
dürmiiştür. 

Rıhtım hamalları 
Şoför Miı11mut Nedim de 12 

sene ağır :haP.SC ve müebbeden 
amme hizmetlerinden mahrum 
kalmağa mahkum edilmiştir. 
-~ 

Ticaret Odasının dünkü 
toplantısı 

Ticaret odası meclisi dün top 
lanmıştır. İlk olarak toprak 
mahsulleri ofisi tarafından mem 
leketteki buğday stoklannın 
tesbiti için sorulan bir sualin 
cevabı kararla.şmıştır. Ofis buğ. 
daylarm vesaiti nakliyeye, ora
dan da silolara kadar naklinde 
ne kadar zarara uğrayabileceği. 
ni tK>rmuş, oda bu .zal"arm vUz.. 
de biri geçmiyeoeğini kararl~
hrmı'Jtır. Bundan sonra el tez.. 
ga.hlarr hakkında oda tarafın . 
dan hazırlanan standardizas
yon nizamnamesi ııörUşUlmUş. 
tezgahların avnı şekilde doku. 
nıtı. yapması hakkındaki knrar 
kabul edilmiştir. );izamnamc ilk 
olarak şehrimizde tntblk edile. 
cektlr. 

Müteakiben Galatadn Kara _ 
köy un fabrikasının borsavn 
kaydettirmeden ynptığı 340 bin 1 
kiloluk un satıı:ıı hakkındn kcn.

1 disinden 100 lira ceza alınma. 
sı kararlnştınlmış, toplantıya 
nihayet verilmiştir. 

Perşemb., Cuma 1 
2 il. Teş., 3 il. Teş. 

O Hamaza.ıı 

tıızıı Si 

21 Rıımn1.an 

hızıı 82 

Vakıtlerj• " ,- " l::_I_:::_ 
' u l 3 )~ ll ' ~ti 
rıeıc ı i ı > " 5 ı 

vapurlar 
Batmı§ gemilerin enkazı 

üzerine İ§aretlcr 
konuyor 

Dün Karadeııizden limanımı. 
za. ~elecek olan deniz yollarmın 
Güneysu vapuru fırtrnn vUzUn,. 
den gelememiştir. Vapur bugUn 
gelecektir: 

tstanbuldan Hopaya gicfon 
Tarı vapuru da Trabzondan son 
ra Rize ve Hopa limanlarına 
mal cıkara.mamıştır. Vapur 
Trab1.ondadır. DUn deniz yolla. 
l'l idaresi sUvnrisirı.e Rize ve 
Hopa için lstnnbuldnn yüklenen 
mnllR.rın Tbnnona çıkarılması 
tclslzlEı bildirilmiştir. Bu mal. 
hırı. Trabzo, a glt.mekte olan 
1'Jge vaımtu ıılal'&k 'Rize ve Ho. 
paya götUree< ktir. Tarı vapu -
ru dn bir gün tetı.hhiirle pazar 
yerino p:.ız·•r.Hu gilnü limanı _ 
mızn gclccc~ tir. 

KAZALARA KARŞI TED
BtRLJ•°jR 

Münakale Vekaleti snhillrri _ 
mizde batmış olan gemilerin 
enkazları li7.erinc itmretlcr kov 
mnğa veva bunlardnn hııııları. 
nı dinamitle parcalamağa baş_ 
lamı3tır. 
Şarköy iskelesinln ba tr clhe. 

tinde 300 metre mesafede 7 ku. 
laç suda batmıs olun gttıninin 
bulunduğu yere üzerinde W isa
retleri bulunan mahruti şekilde 
ye~il renkli {:amandıra konmuş. 
tur. 

Yine Şarköy iskelesinin ka.r
şısmda 150 metro mesafede 
dört kulaç suda bulunan vapur 
<'nb.zı da dinamiUc par,.alan_ 
mış, burası tcmizlenmistir. 

Bankada birikmiş para
larının hepsini alıyorlar 

Rıhtımdan eşya tn~ıyan ara. 
balardan aldıkları hisseleri 
bankada birikmiş olan rıhtım 
hamalları dür. bC kişilik bir ka... 
file hnllııde linıan işletmesi u. 
mum müdlirlüğü önlinde top.. 
!nnm·~lar. bu paralarının ken. 
dilerine vcrilmt"'sini istemişlcr
drr. 

Bunun lizerinc liman işletme. 
si umum müdUril Raufi hamal. 
Jann miimossillcri ile göıiiş. 
müş. 16 bin lira kadar olan bu 
paranın bir kısmını bayrama 
kadar kcndilP.rinc venncği '"a-
adPtrniştir. · 
Paranın <li~cr kısmı da Vo. 

kaletten emir gelir gelmez ha
mallııra verile,.-ektir. Hamallar 
işsi?Jikten ve bavramın Yaklaş.. 
masından bahsederek paraların 
hepsini bird<'n istemektedir -
lcr. 

Akdenizde muntazam 
seferler 

Akdeniz lima.nla.rile limam. 
mız arasında muntazam yolcu 
scfetıeri yapan !t.alyan vapur. 
ları harp başladıktan sonra ta. 
tili faalivet etmişlerdi. 

Dlindcn itibaren bu seferler 
tekrar başlamıştır. Diin ilk 
yolcu vapuru Adriyatik liman. 
larına hareket etmiştir. Bun. 
dan sonra her on bcs gUnde bir 
limanımızdan Akdeniz limanla_ 
rına muntazam seferler yapıla
caktır. 

m('!eri bildrrilmektedir. 
KARAYA nüSEN YEL·h~Lf 

h:•u 14 t " 4 4 4 
R"'litm"l\ l";'1 fi lmnnva harbe ~tıcar. 17 ı , 1'4 ı· '" 
~irr,.01 tir Hunun 1 .,.,ı.a tUrlii Yıtı• •x , 'li ~ i "' ... •ıj mıı'lırııH '\"P , pril r,....,ı,ıı 

Nara limanında ve 1'F ra fc_ 
n°rinin 5. 3-4 gominc mcsıfc
sinde 10 kulaç suda bntrnı~ o_ 
lan !Yf>mi enkazının Uı('ri!"e W 

Lodos fırtınası sırl).Sında, 
Zon{!uldak limanımı. ba~h Mus. 
tafaıun idaresind~ 20 tonluk 
HUdnvaeınanet yelkenlisi di
rtıklcri ve v~lkeıiıert par~la. 
ıı"rtı 1t I\li~Ukl"ekmece ile Istas. 
yon arasında karaya dUşmUs -
tür. 

m"n+.'•f f~q'ln •• ,...ı.hn·.. J lnısa• 4 ~ 4 ~ 11 ıtı ı ı l.'r "llJ'11RT1dt .. a kf'.'\nM'' tı r. J.\ il,.. 
ıbn • .,ter<larn: 15 Ağıısto.'f DS9 -----------' __ ta11ln.rm bu işaretlere dikkat eL 

Reısicumhurun 
nu;ku ve raoyomu· 

zun laauyeıt 
Yazan: Hıkmeı Miıtı'' 

UNYA sullıunun bO~ 
tQ) fu!~ııt ~'Urkiyc ı;uıtıııtr 

\ crlıg~nln csı-Jsl gib1 dc~l:;-111 

ve ku' \Ctiııin sn~lnm otılıl ıl' 
biı· dC\irdo lkliH.'İ J.(C siruııılJ 
J'UlU.IZ Jsmct İJlÖll il, .\ lfl~f 
B ıyiik )litlct l\lcclisiJılu ıı«.: 11 ,~ 
ıııuııusebetiylc tarihi hll' 11°1

1:~ il'ttd lmyıu·dulaı·. Bu nuttıı 
yuk l>c\·lct Hdslmizin Şaıi 1 ı._ 

kil• ')t•tll C lyle RJUCJI, l\11 ~ 
J\aılyuımııdn lıCkı'Dr tckrıır • 
kmck iml~fınının clclc cdilJll 
olmıısınu çok meınnunuz. ,.-

Otcdcnbcıi Jclclla ctıu~ 
Büyiıklcl'imlzhı söyle.dm~" 
ıuılhhn 'o tnl'ihi nııtuklnrı , .... ıV 
ııız gnzctc ~ütunlnı·md.n, :ı ~ \ 
blutonlcrhıdc \'C C\ ı·nk Ult.J' 

1 zeıılcı-lıı<lc tiAklnnınlda ıı. 
etmek, - fennin bugün·.u '~ 
nli i~indc - t.ııı ihc knrşı ,.t• 
tıuç toşkll ccJer; bu ırntuld ı1' 
11lı&OCSS0lll kcliınclcı· Jı,ılilll"' 
olcluğ"U gibi, ııni~ı:ı.lılıns sC:,~ 
l'i) lo de tesblt olunmııh. S ,J 
filme ,·cyn pldklurn aınıar -
butün ınHlcte, bütün diııı>"~· 
ı·ud) o ,·nsıt.nslylo tekrnr t~ 
ı•ıu· yuyıhnnh demi, til ..• J) ,ı. 
bıuıclıın üc; <'lort gün C\ \el, ) ııll 
dığınıı:ı bil' mnltıılodc bı•" 

1
,. 

clıcnıınl3 etini bUtUıı incdh~ 
ı•Jylc tcbnı•Uz ctUı·('ı·ck bilbJ'; 
" l>ug,uı, onUmüzcle, gcııl~ ~ 

ktu rn:ı~ L bh- idı-Altin, d!ıtıl>de 
ııo fünrcnlu ~nhescr.i 1ıollJ1 (1 
g<irll iğUmHz, okndıığnmuı ,. 
ıloyn doya dinle.dl .. hulz nut~, 

j 
Aynen tcsblt, tcln·nı• \ c nı ııl 
ruzas: lc;ln hazıl'lıkta buııın 
mn wı hatırlatnuştJk. ,, 

Ua<lyo ldnre inin g')ıttcrcl.._, 
tnyak.kuza - ,•elev keneli lll 

' J atlvllo olsa dalil - blzlnı ~ 
dar tarih d~ milteşckklr k 6 

caktır. _.aı. 
Modem tennhı, esM gar-,.

lll!aıa gayretlerini muhal~et• 
ınntuttur ve biitiln kcşfl!,ı 
lcatlnr bu gibi hlLyırh nıak ..., 
larla yn.ıulınış olmak lAznı.1!11 
Ur. Basll'ctll Dc\'lct Jl~ 
lnöniinün dün söylediği nut it 
beşeriyet n insanlığın bıı~ 
bir i tlkhnlc doğ'l'U yol (ICl'·
tf l"cbihn('shıi i tilıduf cdcJl ~ 
biiyiik ln!"an gnyı·ctlcrhıl~,ı 
kıymetli ,-c miitekfi lf trııd 
frşkil c<llyord u. ,e 

O nutku ynrmm nesilleri_, 
kıı<lnr olduı;.rıı gibi nmtııı!ll ,.. 
etmek fırsntmı elden kaçıl'~
mrş olınnkla, ycrinclc bh' fi"' 
met ~ôrcliıj!,llıııiizii cluiııın iti 
cllr edeceğiz. 

f;lnıdl artık o nutkun CJ1 ":ıı 
3ati ulrsi olan filmleri, heJIJ .. ı 

i ı•çC•' 
açılma mı bcklecl Aimlz • tJI 
nrşlv dnh-cmiz,, in en in' Jl.)f\'C 

hfü•N)lcri ne yel'lcştircblllriZ• t' 
hcı• fır atın çıkaı'lp, çnlış'1 ii 
ru k dlnllycbllhiz. Zh-a. ı ııc>~1ıı 
niin <lfin t-ıöylodlğl nutuk, J1l ı"
huclntlnrımız l\;hulc1 Cunıll'\ıı 
yet llclcrliği urdıııdn feı•ıılt 11 
emin ynşuy:ı.ıı ,·ntnndn.,ıarı:ıtt 
i~lıı olduğu kııdnl' :ızhra]l ıı;l ,, 
kwı•ııııan bir lmmn iliin)"• re'· 
bhtiin in~ıınlıiln da bir i~I' jjtıl 
llwct \ "O rchbcrdL 1ııontıı' at• 
cliinkii büyük ve tariht nu~JI 
nun ynlnız şu pnrça ını ~I 
aynen hıfzetmcktcn bir si ,.,, 
t<"rhl •o tııydası beklenir, til1' ,
nıiyen bir milli şeref du)'gıı 
his;;odilirdi. İşte o parça: eti' 

''Son hfı.diseler munneeb r-f 
le. TUrkiyc hakkında bltl\ııl 
mcm lckctl~rdekllcr, mnıetııll,ı 
zln iki yUksek vasfını ~e Jt~' 
ile tecessUm ettirmiştir: rrtJ,.J' 
Lr.rn, DOSTLUKLARINı\ tN~ 
F \KAR, TAAHHUTLEJı 'o> 
SA11IK1'1H.. Bu vasıflar. C~ti 
hu rlyN HUk\imetintn sıyıı:ett 
ne umumi bir .emniyet g ı•' 
rilml'sinl kmfn etmiştir. ~1 
kar ı Yefakl\r olan dostları ıtıl 
bugıln<' kadar olduğtt g 1J 
huıı(l ıı ~onra da bi-ıden ıırı~,d 
dllrllstJlıt •. 1ınyırhahlık -ve ~1,c lnrn uyg1 n hnreketHır bek 
blllrlcn·.,. ~· 

Rmlyo ftlnı·cslnln tenıc et" 
ml:t.e tt'!rcıiın:uı olarak, n1t1~~ 
Şeııı R(·iı,i ·nm'ıurumzun i~ 
ett1ği ı~ı; -,, '<" f ydnıı h•Jd d" 
le.M, f0ı n • n l'ize bftltt,ı;ladıJ'dt') 

(Dm-amt km'§ıki sa1~ife 



Cumhurreisimizin mühinillıi'lkü~ 
.~ ...... ' .. ~- l (A. A.) - Reisicumhur İsmet İnönü, bugün altıneı 

btı ilet M~lisfnin birinl'f l~tlma yılmı açarken a.'8-ğıda~l nutku 
~~Ul}lardır-; 

can'.andırdığına şüph~m 

Bütün Türk milletinin 
yoktur. 

dikkatli 
nazarı da, bu devrede, bilha,. a 
kendi müdafaa \'asıtalarına lewc 
cuh etmiş bulunuyor. C'.lmhuri . 
yet hükumeti, müdafaa tedbirle -
rini tekemmül ettirmek için hiç 
bir himmetı e.,,irgememek azmin -
dedir. :\tali ve fenni noktai na 

etmek yolunda ~saslı .. bir. t~dbir · yellerini arttırmış bulunuyorlar. I 
olmu~tur. l\.1uhtelıf nakıl 'asıta Salgınlarla mücadele \'e koruma 
ları, bir me uliyet altında biribi- tedbirleri, memleket müdafaası -
rini tamamlıyan bir zihniyetle iş nın safhaları için de daha çok 
leti!mek saye ·inde, vatanın içti - kıymetli olacaktır. Sıhhi teskila 
mai. ve .i~~tı~a~i inkişafı için en tımızm fennen ~ağlam e;as!ara 
genış fcyızlerını \'ermek yolunda - müstenit bulunmasından, ansız 
dır. Me3ut inkişafını takip eden hadisele~e kar~ı kendimizi emni 
demiryollanmızm yanın9a deniz yettc hissetm~k istiyoruz. 

ru fnbri' ad) le haddehane ve c:e
likhane kısımlarının yakında fa _ 
aliyete geçeceğini Umit edıyo
ruz. Gene bu sene yirmi altı bin 
iğli yeni Malatya bez ve iplik fab
rıkası l:şletmcyc açıldı. Birinci lıcş 
senelik planın esaslı aksamından 
olan kimya ve k<>ndir fabrikaları 
kurulması takip olunduğu gibi i
kinci kağıt, sellüloz, Sivas çimen
to fabrikalarını dahi tahakkuk t>t 
lirmeğe çalısıyoruz. Şeker fahri. 
kalarımtzın istihs:ılatı. bu sene 
feyizli bir surette verimli olmuş: 
tur. Hükumet elde bulunan işle
ri tamamen tahakkuk ve temin 
ettirdikten ~ :ınrn vakit kaybet -
meksizin yeni endüstri hareketle
rine teşc>bbüs etmt>k yolundadır. 

~it Yuk ~illet .Medi'iinin muhterem aza.'iı; 
lllrı intihap deneı.lnln bfrint'I içtima seneııfni açarken muh. 

'2&3·1 • .. ~ev~ı 'e sa.r~ı ile selamlanm. Eminim ki bu anda. kalp-
""'1: buyük Türk milletinin emanet , .e \·azlfelerini onun ha.ki. 

·aaun • 
Getı e uygun olarak ıra etmek· a.~kiyle dolup taşmaktadır. 
ettel'tllğirnız sent!, \atanda hu;ur ,.c emniyetin, fikirlerde ,.e 

'•tan hakiki bir ıu;aylşin hüküm sürmesiyle g~mfş; t'umhurfye-
1llzı daşta 'e ,·atanda en büyük nimeti olan haysln-t n• t"mnl-

7..ardan çok külfetli, masraflı bir 
hal aimış olan müdafaa va:-ıtala -

\'e harnyollarıınızın da süratle Son zamanlarda Dikili ve ha • 

anıe~ h' I · ı t f • • 'ıabi ·ı a ,un o muş ur. Dah h ldar<-mizdc hiç bir fetret ve ni-
nı ) e rnuztarlb hulunmuyoruz. Bir milletin en büyük n ku\ -
lıll ~n~df olan dahili beraberlik, büyük meelisin uh·i \'e muhtc. 

ı._ \ıY«'tintle .. k 1 k T .. k "'tU n ornl' a ara ·, ur ,-atanını insaniyet aleminde 

1 
bir nıenudiyet olarak tet'~~ünı ,.e tcmu·ü~ ettfrmlstir. 
ll k • . 

~ll'n ernaı ifade eden bu hall~·le, hepimiz iftihar f'debi!lriz. 
L_ 

1 idarenin gerek umumi ,.e mahalli idare kısımlarında , ·e 
""Cl~iye · k'" Jü h 

rında ihmal etmemek gayreti, hü· 
kumet \'C miiletçc aziz bir kaygu 
oluLa, erlere meydan gö:ündüğü 

zamanda \'alanda~ların yapılan 
.edakarlıkların hiçbiri:sine acımı -
yacak me~ut neticeler elde ede -
ceklcri muhakkaktır. Büyük I\kc
Ji-:, büyük Türk milleti emin ola· 
iJilir ki, Cumhuriyet orduları emir 
aldıkları zaman \'azifelerini hak
!dyle ifa edecek kıymettedirler. 

Yaptığımız \'C yapacağımız feda
karlıklara Cumhuriyet orduları 

layik olduklarını i pat etme~c her 
an hazırdırlar. 

feyiz hulmac::ını iltizam ediyoruz. ,·alisindeki zelzele afetinden va 
Memleketimiz için çok \·erimli bir tandaşlarımızın çektikleri ıztıraba 
faaliyet c::aha~ı oduğuna samimi bütün memleket yürekten i~tirak 

olarak kani olduğumuz deniz teş· etti. Afete uğrayanlara, büyük mil 
kiiatımızın gerek nakliye, gerek Jetin huzurunda. derin teesc::ürle -
endü:ıtri sahalarında sağlam esas rimizi ifade ederken Kızılayın ve 
lara mü,.tenit olarak kurulması halkımızın ~österdiği ~efkat ve 
için hükumetin çalı~m3larına, yü yardımları ~ükranla yadetmek is 

~ )e 'e oy ayatnnııda kolaylığı , .<" t<"kimülii trmln e- cc meclisin yakından alaka \'e terim. 

:ı •~•llıirleri, hükümet, mütemadiyen tetklkinlze arzetm<>k ka. 

'1cı s~n H tt e, atay, ana \alana, onun ayrılmaz bir l'Üzü olarak il· 
lllistır t; 1 ~ • · zun ııcne er, bizden ayrı yaşamak elemini ı:('kml~ o-
lfata~"ı f . k d '°lt•rıı • "• s zan u r<'tll , .e fomfz ellerinizde az zamrn için. 

• n en şirin, en mamur bir köşesi haline gelrl'cğlnc kat'l~·ycn 

~dalet tevzii emniyetli ve ehliyetli ellerdedir 
.- huriyet adliyesinin işlemcııl tarzını mcmnuni,·etıe nd ede-
q.daJ t ' ., · 

11 e tc, azil gibi en ~ercflJ bir eemlyet nzif~fnf ifa eden ha-
llllzin rn ı ki . l • 
k 

es e · crm daha metin n cazlb bir hale ko:vat'al< tt'd· , an • 
ecıecek unlarımızrn. tatbikat~da da~a ziyade fsa~t \'e sürat te-
li Çareleri, <'<'za lşlerlnın ,.e mueso;es<>lerinln ıslah ,.e tcrblre 
arıııda d 1 .. i . le lı a ıa muess r 'asıtalara mallkiyetini, hUkfımetln, 

'1tl.ı'.'AKAl...AT \':El\Al...:ETtl\"tN 
\ '.\TAN ~f0DAFAASl.SDAK1 

.t;ırn:tt:\ll\' .. ;Tt 
Aziz \'atanda;larım; 
~fünakalat Vekaleti, müterak

ki bir cemiyetin mümeyyiz \'a ıf
larmdan biri olan bütün müna -
kale ve mut•lbere va ıtalarının 
ahenk 'e intiz?--ıı gaye:.ini temin 

mua,·enet gösterme,.ini temenni 
ederim. 

l\lünakalat Vekaleti, \'atan mü
dafaq me elelerinde ayrıca müm 
taz olan bir ehemmiyet alacaktır. 
Bu bakımdan dahi memleket mü-
nakalatının intizamı, kudretli ve 
bol \'a::Hta ile mücehhez olması 

hakkiyle takdirinizi celbedecek 
mevzulardır. 

SllllII \'t; J(lTtMAI MUA \'ENtil' 
İŞLERhliZ 

Arkadaşlar; 

l'\Iemleketin sıhhi ve içtimai 
mt:avenet işleri, içinde bulundu -
ğumuz ~artlar dahilinde, ehemmi 0'-ra:zurunuza arzolunmak için, daima üzl'rind<' çalıştığı me,-zu. 

\'~ ;(ikredebilirim. Herhalde !jura~ını iftiharla ilan edebiliriz 
'>il da adalet tenil, ehliyetli ,.c emnl,n-tıl <'ll"rdfttllr, ,.0 adalftt 
't;I ll ,uııf'ri . , , ~ "'- " : ••••••••••••••••••····-······•••••••••••••••••••••••••· .. ·---···-·-····-.. ·-----~. 
..... ,. m" medeniyetin en ileri telikkllerine ., ... n e-a.<la"' : M .11,. ş f • 1 

lıııııı A.:kara anlaşmasının ehemmiyetı ve manası l 1 1 e 1 1 

~ b~rer:ı millet \·ekilleri; olarak, insanlı<rı inleten harp fa • d e 1 k 
ır sene f d k" d- . ~ - ::·· 1 n er en Sele . .. zar ın a ·ı unya cıasının bir an ewel nihavete er-
rı onü d T .. k" . . • 

%Seti ~- :A ur ·ıyenın ha - me5ini. ve yarınki nesil!crin son i 
~lı'f , '.hukumet tarafından senelerın ıztıraplarma düsmeme · • 
arıe .. ı e erle yüksek ittilaı sini, bütün kalbimizle temznni \es ı ı - .'.·:: YAZAN • • l.ıık·dılıp tasvibinize fatiran etmekteyiz. Bugün olduğu gibi 
bu ışaflar göstermiştir. Av yarın da memleketimizi harp · 

hranı, sulbü korumaya mıntakası haricinde bırakmar: : 
v~r~etlerin zaman zaman emniyet ve taa:.!'ıütlerimizi ih . ; 

cı safhalarından sonra lal etmemek ~~-tiyle, milletimize 
1 

Sadri Ertem 1 
'lı ta~~ alevlenmiş \'e nihayet karşı vazife icabı olarak cidden 

0~1a ının patlaması bir em - arzu ediyoruz. 
altııı llluştur. Sizin samimi hi:;· TCKK - SOVYET DOSTLUGU 

O(ıa da tercüman olduğuma KU\'\'ETLİ ESASLARA 
lil\jarak bu halden derin elem IUÜSTE.StTTtR 

C n duyduğumuzu .aklıya • Arkadaşlar, 
bıı urnhuriyet hükumeti, b:.i - Mallırnunuz olduğu veçhile 

de,·relerde, sulha hizmet Hariciye Ve:..ilimiz, Sovyet hüku
fy~e kendi masuniyetini le - metinin misafiri olarak Moskova
~l~~ek &:ayrctini esaslı va - da üç hafta kadar temas \'C mü • 
'it 

2 
kı ettı. 12 mayısta lngil- zakerelerde bulundu. Bu müzakc

tı(e ~ haziranda Fran-;a hüku relerden, eski :.:o3tumuz Sovyet 
el{ -<ararla~tırmış olduğumuz ittihadiyle aramızda bugünkü me· 

tııa beyannameler, bu gay - s•ıt münasebetlerden daha ileri bir 
' h ~ltidür. 19 te~riniewel· vaziyet ifade edecek bir anlaşma 

edılen \'C bu hafta içinde meydana geleceğini ümit etmiş. 
ıtıu ta di~inize arzedilecek o - tik.i'\eticeye varmak için iktidarı 
·~hede de: hiç bir d~vletin mızda buluna'1 bütün gayreti sar

tl'tıı ~ olmıyarak, hiç olmazsa fetmiş ve bir an muvaffakiretin 
ıet'ın Yeti~tiği sal1aja bey • elde edildiği anlc•yı~ına ,·armış -
~ 8ll Ulh \'C emr.ivete hizmet tık. Buna -a~men, bizim menfa -

' \ı retiyle kendi ~mniyctimi- atimize olduğu kadar karşı t;>.:-a
. suı~.-: tut..111< ~aye"ine matuf· fın menfaatine de muvafık oldu -

'k korumak ülkfüü, her ğunu zannettiğimiz neticenin is-
aıı ete,. kendi hu-..u i bünye.-..i, tihsa'.i. bu defa mümkün olama

t ay \'azırcti \'e imkanlarına mı~tır. Bununla beraber. bilirsiniz 
ır. ~.~Y~ı tedbirler ilham e - ki, iki komş•ı memleket ara~ında 
tvveı Urkıye için. hareket ha~- ki dostluk kune:li e aslara mü::: -
beıı~en sarahat ve samimi _ tenittir. Bu dev:-in muvakkat i -

it t 1 :tmek, :.ulh yolunda.d caplarından doğan şartlar ve im· 
ır ~bırlerinin en müessir 0 . kan:-ızlıklar, bu dostlu~u ih'al et· 
e, ıı:nilebilir. Biz. bu muahe- memelidir. Biz. mazide olduğ'u 

A • rp fecayii içinde iztırap gibi atide de Türk-Sovyet müna. 
"\ru sebetlerinin do,-tane seyrini sa · 

ı t . Pada bi:- emniyet mın-
e·ı · mimi olarak tak:p edeceğiz. 
bet ~ s_uretiyle, bu facianın Muhterem arkadaşlar: 

()l ıttısa ve inkişaflanna 
l'llak Son hadisele: münasebetiyle 

~ 
.... gayesini güdüyoruz. 
"nı h Türkiye hakkında yapılan neşri -

ta n arekete geçmesi, bu yat, bilhassa bitaraf memleketler
~ b Yeleri çiğnemek istiyen -

~u.nınasiyle kaimdir. 0 ih- de!.iler, milletimizin iki yü!c<:ek 
'lilrı · vasfını kemali ile tecessüm ettir. 

~L - <>la cınde, bizim müttefik - miştir: Türkler dostluklarına ve -
L~ il~n bağlılığımız ve hep be- fakar, taahhütlerine sadıktırlar. 

1<1eat etrniş olduğumuz yük- Bu vasıflar, Cumhuriyet hükume-
~ <lit etrafındaki beraberliği - tinin siyasetine umumi bir emni · 
~ er devletlerle normal ve yet gösteril-:·e"ini temin etmi~tir 

biı~lt lllünasebetlerimizi ihla! Bize karşı vefakar olan dostları -
~ eyı ~ahirette değildir. De· mız, bugüne ka-:iar olduğu gibi 
,\ll~lllış olduğumuz vazire bundan sonra da. bizden ancak 

ıyetleri hakkiyle müdrik dürüstlük, hayırhahhk ve bunla -

-
Uliyiik Millet ~lcdisi .\it nın içi ima dcncsinin 11oı·ınal fa_ 

11 !J ctlne .MHll Şet lnn tlnöD nün aeneıtk aa&lrii ile ........... , 
fniiniiniin hu nutkunda de\ Jet ı'<'Jsleı·lnJn mutat nutuklarının 
fC\·kiıııle bir t•nzlbc ,·e milleti kıın·nyan, milletin nıhunu, şuu
runu uksettiı·t•n bir kmh'ct \ard,ı. 

O sadece bir dt•\ let te~kilı"ttrnın ha';'• dej,til, milletinin tA 
l•endisi, ~ahlnnıııı':' ümidi, ıu·zusu, 'c idrakidir. 

' Xutuk bu hislt• ut'ııklıu·mırzı sardı. Uünyaya. Türk <·nınia-
smın hayati anhayı';' hakkındn yeni, t·ıınlr öı·nckler ,·erdi. 

Jniinii nutkunıla ~u iiç miihim noktayı tcbnı·iiz ettirdi: 
l - Hiikı"ımetin hiı· scnt•lik faaliyeti hnkkınılıı izahlar 
Jl - Hnı'ki siyaset bakımrndaıı gcçh·mcktc oldnğuruuz 

senenin ınıanzıu·nsı. 
Jll - J>ünya bırlll'am karı:;ısıml.a Cuınluıı·iyet Türkiye!"hıln 

ekonomik \'e mnli çehrt•si. 
Jtükiınıetiıı IJiı· sc.•m•ıık fn.aliycli bize her gün daha. iyiye, 

<inha ol1411nıı doga•u hiikümct k~kiliUrnın nasıl yol almaya ça
lı';'tıgmı güsteı·mckkdir. 

,\Iillr :-;er Jn.ürıii muhtelif dc\lct tl'';'klldtınm halka daha 
Caydaır olması, dnhn r·ıuulmııınlr nctkelcı• \"Cl'lncsi için yaıulan 
ııazıl'iıkiııa·dıuı da bn.llsetti. Hu nokta katrlaı:;nuayan, hnyattye. 
tini \ 'C tt•nkit kmlı'<.·tini en) tiksek makıuıırnda ,.c .ı;;ahsınlla bile 
uıullnfuza cclc•n inkılap hıunlcsiuin, yuksek icfritkin bir nümu
m•silliı·. "'ict' tıu·ihler ıııliı·iz ki onlara güı·c de,·lct te~kllAtı ke
malıııi huımu:;o tc•liu•ki edilir·. Hu le';'kilatm noksanlığı me,·zuu. 
IJaııis tlt•Ailllil'. ~ oksaıılal'ln taııuauııanmnsı, dnlıa lyiıdnJn te- ı 

' ıu . .mııi l'uııme;:,i hil' t·tiriim sayuu·. Vımıhuriyct 'J'ürklye:si bn 1 
lıat:ı ıırn ınuııezz<•htir.En büyuk otokritik! en hiiyüğiimüz en ı 
s<aiauiyt•tli göl'ii::oiyle yapıyor. ~lilli :jet' yalnız olanları ()c{,rll ol· 
ma,-.ı liızım A<'leıııcı·l' de ı':'nı·ct t"<liyor. 

Jl:ll'id siyaset hakınım.laıı l\tilli l;ef bize Cumhuriyetin 1 
"Yıu·.ıa sulh. dluınıla sulh., dıisturunuıı diiııyanın .ı;;u r><>rf.ı;;an 1 
h:ılinth! hi!t• terkl'd.ilmiycıı bir prensip olclui?,"uııu snralıntlc izah 
etti. Sulh c•nı<~ıimiztliı-. Sulhu korumak, millethnizln istiklAlini 1 
,·c sıııhuııu korumak heıll't'imizılfr. 1 

~lilli :jdin hıı nutkunu diııh•rk<•n fhtiyıu-sızl'a büyük haı
l>i n ona aıılr';' tıu-..ıımızı hntıl'ladım. Jıd lııu·hin de,·lct n:lam ... 
lıırı tamfınt~_:ıı~. nasıl ich-:ik eılll~liğiııc hunı!ıın dnha hiiyük delll ı 
olamazdı. Buyuk hnrptt• hıa';'kaıııı-ııım cnıli':'csf <le,·lctln harp ,.e 
:oiUlh kuı·ıu·ıma müessir olmn!;illl. ismet tnüııiirıiin dudakları 1 
aı·nsnıdıa yalnız milli dıı-.-ıanm kapları dile g<'llyordu. Milli 1 
:;er milli inld';'aı· imkıirımı hiı'iııd plfuıa ııhu·ak meseleleri mü-: 
,alea ediyor. l ıa~aılr~ımız ı.tünlcr· A\ rupnnm normal anları de- i 
ğilılir. Hnrp patlırnıı';'trı· , .... he.· dC\'lt•t k<•nıllnc gfö·c blı-tukırıı İ 
tedhfl'l<•r· ııln:ı.ı;;trı·. Hunlıaı· ıu·n.,1111111 Cumhuriyet de,·letl mille
tinin Istiklfılini muhaftıza <>tııw yi , .c memleketi ateı;; hatta 
sokmamayı hcılcf cıli nrni~t iı·. 

Hu ı;;artlar·a ı.türc 'l'iirki~·c Cumhuriyeti tanrruzi hP<leflcri 
takİJl ctmiyeıı munhed<•ler aluletml~. c•ski dı>Ntlııklarma. sada... 

• kntten ayı·ılmanu':', dh:Ln dc,·letler·i ile dost münasebetler lda
mcsfnc -:nlr';'llll':'t ır. 

Cumhııriy<•tin dı~ politikası hüylc<·e haı·ı• \ 'C sulh zama·: 
ıurula 'riir·kfye i<:in hir nykırılık kıaplctm("mi!;itlr. 

ZİRAi Mt:SELEU:R 
Arkada~lar; 

ZiraatVekaletimizin mc elcleri, 
milli bünyemizin en ehemmiyetli 
me\'zuları gibi takip olunmakta -
dır. Her çe~it mahsule feyiz ve 
ren memleketimizin toprak mese -
le i, alet ve bilgi meseleleri gibi 
ana ihtiyaçları temin olundukça 
istihsal kudretimizin ve köylü ma 
işetimizin yükseleceğine daima 
kani bulunduk. Geniş mikyasta 
mali \'asıtalar tahsis edememek -
ten korktuğumuz bu senelerde da 
hi zirai istihsalatımızın inkişafını 
alıkoyacak himmet \'e tedbirleri e
sirgememenizi dilerim. Orman iş 
letme,.indeki devlet teşkilatımızın 

müsbet neticelerini yakin bir za -
manda almağa başlıyacağımızı ü
mit ediyorum. 

TİCARET İŞLERİNDE EX AZ 
SIKINTI GÜREN BİR .MİLLET 

OLACA GiZ 
Muhterem arkadaşlar; 
Ticaret i:' ~rimiz, husuJ bir ih 

timamınıza layıktır. Bir kaç sene· 
denberi cihanda bozulmuş olan ti 
caret müna~betleri, bizi de muh
telif istikametler takibine sevket 
mişti. Harbin zuhuru ise beyne!· 
milel ticareti yeni JıOHUklaıta kat 
şılaştınnıştır. Bu şartlar içinde 
her memleket, bir taraftan müda· 
faa endişesile mahsullerinin ihra 
cını tahdide, diğer taraftan kre
di meselelerinde mübadeleye mü 
sait olmıyan türlü tedbirler alma
ğa mecbur olmuştur. Beynelmilel 
ta~ii mün~betlere. sıkı sıkıya 
baglı olan tıcaret işlerimizin bil. 
tün umumi wrluklardan müte
essir olması, içtinabı kabil ol. 
mıyan bir zarurettir. 

İAŞE MESELESİNDE HJÇBtR 
TEHDİDE MARUZ DEGU.tz 
Arkadaşlar: 

Bütün bu güç şartlarla beraber, 
biz, ticaret işlerinde en az sıkıntı 
gören milletlerden olacağız. llkön
ce şura~·""ı emniyetle söyleriz ki, 
memleketimiz \'e ordumuz, en lü 
zumlu iaşe maddelerinde hal \'e 

ati için hiç bir tehdide maruz 
değildir. Hatta ihraç maddelerinin 
tahdidinde biz. en geni~ da\Tana· 
bilecek memleketlerden biriyiz. 
Harp zamanında dahi mah~uııc 
rimiz, çoğu itibariyle, cihan piya 
sasının arıyacağı maddelerden o
lacaktır. 

Her şeyden evvel ticaret i,le 
rimizde sali~ bir mübadele isti -
kametini süratle te is etmeliyiz. 
Kuvvetle kaniiz ki, ticaret haya 
tını iyi bilen ellerle takip oluna -
cak i~abetli tedbirler, bizim tica 
ret ,·aziyetimizi yalnız durgunlu· 
ğa uğratmaktan korumakla kal 
mıyacak. memlekete ati için de ge 
nlşlik temin edecek seyri buJacak
tır. 

lktısat vekaletimiz Büyük mil
li davalanmrzdan biri olan sana
yileşme hareketine bu yıl daha 
hızla ve intizamla devam etmiş
tir. İçinde bulunduğumuz hadise. 
ler ve ufukta muhtemel görünen 
vaziyetler. memleket endüstrisi -
nin hayati ehemmiyetini kemali
le tecessüm ettirdi. Plana göre 
teşebbüs edilen müesseseler ik -
ınal ohınmakta ve hakiki olarak 
sağlam işlemelerini temin edecek ~it ra uygun hareketler bekliyebilir · 

~ ,.~ltlkanlnr h;lnc biitün ler. 
~ile eıh"Yntlyctl ile ka3·det. 

Hün)·anm bir alt•,· yurnai::ı halini alclıj'cı zamanlarda Tiir_ 
kiycnin fktısıl'li H' mnli kudı·<'tf <Ukkntc litrıktır. İktısadi ham
lelerimiz harhln zaı·uı·i olnrnk kıstığ'ı tknri sahalar miistesna 
olarnk fnki':'nr seyrini ilerl<>tm<'~e m 1isait hulunmakta.dır. Bu 
11okta Cumhuriyet 'l'iir·klyeslnln tnhli fnkiı:;nf n mflli kurtnhı!j 
hedeflerinin sarahatle tcshit edilmiş olmasından ileri gelmek
tedir. tktısndi inkişafmuzı, milli kudı·etlmizi hfrincl plana al
nuş olnumuzm tabii ,·crlmidlr. !\inli kmlretlmizfn sarahatle 
ifrule edilmiş olnuısı da Cumhurip•t Tiirkfycsinin nasıl sağlam 
temellcı·e istinııt ettij:cini 17.ah etmektedir. 

tedbirler dikkatle alınmaktadır Beş 

~ ~. bette ki memnun ola-

'11"1 'It•ı h 
~ ~.._,11 11 fanllyf"tln artlı ke-

CUMHURtı·ET ORDUSll 

Milletin r.ıuhterem vekilleri: 
:!\lflli Ş<>fin hu ii<: esa<;ı ihtin eılt'n nutku hakikaten yek. 

pare bir kiitlc olan milletin yek1lnre kannnti<lir. 

TOPR \K Al.Ti 
~ER\'ETU.Rflfjz 

'l'oprakaltı Sl'rvctlerimizin iııle. 
tilmesi için ciddi gayretler sarfe· 
diyoruz. Bu sene Ergani bakır i
zabehanesi bakır istihsaline .baş
lamıştır. Fakat kömür istihsali 
mcvzuunn yUksek dikkatini.zi bir 
daha el'lbetmck isterim. Ru mcm 
lekctin medeniyet ve umran yo -
lunda ilerlemesi için kdmtirtin 
memleket içinde en genis mik:rns 
ta istihliıki, her suretle teşvik o. 
lunmak lazımdır. McmlckNL11 hl'r 
yerinde bol ve ucuz olarak tcda· 
rik olunabilecek kömür, başlıca 
terakki vasıtasıdır. Bu maksada 
mani olacak her türlü pahalılık 
unsurları dikkatle bertaraf edil -
mek lazımdır. lktısat v<-kfıi!'tinin 
dc,·letçe tc>dbirlere devam eder -
kc>n, vatandaşlara gcniıı mikyasta 
iş sahası bırakmak hareketi, tak 
dir ve teşvikin ize la) ıklır. Lü
zumsuz taknyyiltler kaldınlmnlı 
hatta normal çalrşmalariylc me~ 
lekctin iktısadi inkişaflawna biz. 
met eden teşl'bbüslere kolaylık 
gösterilmelidir. 

lktısat vekaleti ikt1sadi hayatın 
her sahasında, mütehassıs i:şc:iler
den :rUksck mühendislere kadar. 
geniş bir ehliyet kadrosu vücuda 
getırmcği gaye bilecektir. 

İçindı:ı bulunduğumuz fcvkala -
de şartların, iktisadi hnyatrmızın 
nizamını muhafaza etmek için, 
ayrıca kanuni tedbirlere ihtiyaç 
göstermesi ihtimali vardır, Bü • 
yük Millet Meclisinin, mer:leke -
tin iktısadi bünyesini sağlam l ir 
surette muhafa7..a ve dc>vam ettir 
melı: fçln. isabetlf tedbirleri dal· 
ma ittihaz edeceğine milleti01:., 
emindir. 

GO~IRtlK \'E txntsAn 
iŞLERİ 

Gümrük ve inhisarlar vekale 
timizin işleri, tekamül seyrini ta
kip ediyor. Dünya hadiselerine 
uygun olarak alınacak ticaret 
tedbirleriyle gümrük tedbirleri -
mizin ahenkli olarak tanzim o -
lunması, hüklımetin göz önünde 
tuttuğu meselelerdendir. Bu 
cümleden olarak, gümrük tarife 
cetvellerin-de kanuni tadilat ya. 
pılması tetkiktedir. Herhalde, 
~evlet. varidatının temini gibi 
tıcaretı güçlüğe uğratmamak 
k.açakçılrğa mani olmak tedbirle: 
~ı de kıymetli esaslardır. Kcz<ı
lık, zaruri hudutta himaye lazım 
olduğu kadar lüzumsuz pahalılık 
ve sıkıntıya mahal vermemek 
bahusus gümrük himayesine 51~ 
ğınarak mikdarda ve vasıfta tc -
kemmül kaygusundan kurtulma!· 
gümrük siyasetimizin mani ola 
cağı mahzurlar olmak lazımdır. -

İnhisarlar, iktisadi hayatırr:ız
da yardımcı vazifesini de dikkat
le ifaya devam etmektedirler. 
~~rt içkileri rağbetten düşürmek 
ıçın sarfolunan· gayretlere te"ck.. 
k" b 'ıl ur orcumuzdur. Milletimizin 
en kıymetli menfaatlerine uygun 
olan bu mücadele, memnuiyetin 
bir çok memleketlerde muvaffa
kıyetsizlikle tecrübe edilen kati 
ve kaba usullerine düşmeksizin .. 
f~nni ve tedrici tedbirlerle ta~ 
kıp olunursa ~eniş mikycstı 
muvaffak olacağımızdan tnr-· 
miyle eminim. 

NAFİA İŞl.ERt.MiZ 

Muhterem arkadaşlar: 
. Nafia işlerimiz, vatan imarmrn 
ıstediği her sahada, faaliyetle i
lerk.mektcdir. Bu sene, Enzurum 
d~n:ı_ıryolu merkezinin açılması, 
b~t~n Ml"mleketi candan sevin -
dırcl.ı. Memleketin mali vesaiti 
genı~ ölcüde müdafaa ihtiyacına 
t~h~ıs 0!unduğu zamanlarda, na
fıa ıslerımize kafi vasıta tem'11 
e.t~ektı- güçlük çekeceğinizi }-:_ 
lırım. Bu11unla beraber elimi14i1 
bulunan demiryolu işlerinin dar 
~~~ ettirilmesini iltizam ed~ 
gınıze ve aynca yol işlerine ~ti 
vermeği, memleketin tabii ihtiy;t.• 
er k~~a~ müd~faa ihtiyacı adı 
?ecegın,,:e emmim. Su i•l .• 

'l'-i tu . na<lyomuz, lm yeni 
~ te~etinden hl<: bir su

İçinde bulunduğumuz beynel -
mi1'1 \'Hf~~n. Cqmhurlyet ordu
sunun ehemmiyet ve ihtiyacını 

gözleriniz önünde birinci derecede 

SA J>HI ERTE~t 

senelik planın eksiklerini bir an 
evvel tamamlamağa, htikümet, 
ciddi olarak gayret sarfediyor. 
Karabük demir ve c:elik fabrika. 
Jannın sene içinde lşlemeğe baş
laması, memlekc>te her bakım -
dan büyük kuvvet vermiştir. Bo-

t
• •

1 
• "l erı 

ın ızam ı e •'erliyor. Bir ı..· • • • • ıKı sene 
ıçın~e ılk mi.isuet neticeleri al.~ 

kıllmanıahllu·. ••••••• .. •• _ ___. ... w--•-•r••---u•n•ftaa..,uu ... u••n• .. •'*'•-•*'•------=••••••• as ••-• (Dcpamı 4 r.·,,·· c) 
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- Kliçülc bir bahçesi var .. 
Iücreler gayetle temiz ve güzel 
d~ş. Az çalışılıyor. disiplin 
ada <!eğil, diyet ise sıhhi, sonra 
~l bir kütüphane, hiç dışarıya 
çtbnak lazun değil. Hatta insan 
rildüğü zaman bile hemen bahçe
deki mezarlığa gömüyorlar. Gö
riı}l onun ya. gayetle pratik ... 

Tito agT.t asık kalmış arkada_ 
mr seyrediyerdu. Nihayet: 

- Yoksa bir a.şk ıstırabına, bir 
ukutu hay<lle mi uğraıdın 'f Yok
a metresiıı. seni koc~iyle mi aL 
!atıyordu? dedi .. 

Müstakbel rahip gözlerini ye
re indirdi n birdenbire valizleri_ 
ni yerden kaldm•rak cevap ver_ 
di: 

- .K.imbilir .. Belki .• Eğer bir 
gün yolun diışer de oradan ge. 
-:ersen gel, beni bul.. Allaha ıs. 
marladrk .. 

Ve dörder dörder metro istas.. 
yonunun merdivenlerini inerek 
göT.den kaylxı1du. 

* i(· * 
Kalanta.n, Ter - Greg<>ria.nı:'ın 

naziaini saklayan Kafkas sanatı 
mahsulü ve üzeri Türk haltları, 
sallan ile kaplı eski kasa lebalep 
altRl oolu idi .. Kalantan ona "içi 
altınla doludur" diye söylediii 
zaman Tito derhal cevap vermiş: 

- Ne mülcem.mel yalan .. GiL 
zefl·şaka ediyor&Wl .. 
Demiş ve sonra ilave etmişti: 
- Çocük ! ... O senin dediklerin 

macera romanları ile Alman film_ 
JeWıde bulunur. 

Bunan üzerine Kalantan ona 
i!ID hillycsini şöyle anlatmıştı: 

- Kocak çok zengindi. Tüken. 
m« :ndt kuyuları ile Acemi.sta.. 
nın bütün dalyanlarıM malik bu. 
Jıın'UyoniU. 

- Bttnları biliyorum. 
- Sonra dünyaya geldiginden 

bcri_.,nnrasteniye müptela idi .• 
Onun için Asyanı.n bütün eski, 
hatıJ. ,rtecr.tibe teri Jranma aksetmiş 
~ ldoğru olurdu. Artık hiç 
bir,~Y onu aitUcadar etmiyor, eğ. 
len~du. Ailesine, yuvaaı
na karşı gayetle lakayt idi. Otel 

larrnda, çamaşır yıkatma, sa.. 
londa veya odada yemek yeme. 
tatffe1'eri yanında bir süs olarak 
hı.ıhman .ale~dc el yazmalarını o. 
1a9frl:3. çaktırır. bunların yanla· 
rınr da türlü tanfeler ile süsler
rli. Oımn en büyük arzu~u, en bü. 
yiık hülyası seyahat etmek idi.. 
I'alı:at buna ıagmen pek: az se
yahat ederdi. Yaptığı en uzun 
seyııhaltler Paris _ Bedin, Faris 
- :Lan-c!ra veya Paris ile Brüksel 
arasrnth idi.. Böylece bir aylık 
bir gaybubetten sonra tekrar e.. 
vine dönerdi. 

Fahişelere tapardı. Öyle zan.. 
nediyon.ım ki Anupanm bütün 
ko-kotları birer kere onun elin· 
iflen geçmişlerdir. Fakat o, bu ka
dın lan daima el altında bulun. 
rlurmak, hepsini ParisJi bir metr. 
doteı fikriyle idare edilen büyük 
seyyar çingene arabaları gibi por. 
tatif bir ev içinde bulundurmak 
isterdi. 

R6na gelince, ben de çok uzun 
fasılalıırb. onun hoşuna gidiyor. 
ldum. İ:ıdivacımızm ilk zamanla. 
rında beni daha çok seviyordu .. 
Fakat bir tek ve büyük kusurum 

12.30: Pr•Jlff<Hıı 'r rııı•ııı lrkeı ~n.ıt 
U\arı. 12.:ı:-ı: \1;111' ,.,. ""lrnrolnıı 

lı:ıhcrlı·rı. l~.!i!J: ·ı urt, :\lı111j(ı: ı;:.ı

bnlar: l\l'mal Ninı1.1 S<'.I hım, Cc·'
va.rdı: Karısı oluııum .. Keıırli~ııı. del Ç:.ıgl;ı, :-irr 1 r içti. ı oı, 11 ~ aıı. 
de karısr olmadı~ırıı hi si dog· :\lıı7"" en Srnıır. ı Tııl 1 "' - Su
sun diye bana para ile q\ıip ıJlıı. ~ırıalı \arkı: rzrıl..ııı tı<" ı'r). :ı 
yordu .. Onu her rlcfa yatagınıa Arif Be' s111 ınııl.. ~ıırkı: rHı·ııı 
kabul edişimde hu ü:ı:eri Tiitk lı;ı. tııı::ır crlcrl11 nı. 1 :\ıııı ~"'"" 
lıJarr ve şalJarı ılc kaplı K;ıfJc;ıs Sıızioaı. ş;ı,rkı· rSf"\llını "'"' lıı·n). 
mamutatr eski ka~aya hirkaç :ı '- .1 l\ em·ı ı Nı, :ıTi ~r.yh1111: Krınrıı. 
tın lira atıyordu.. Rıı şekitrle, ,.,. ıaı.~ıını. fi z .. ı.., :\rır Sıı11· 
kendi tabirince. zevcelik vazife. 11 ;~~ ~;,rJ..1: (~r.\dırn , •. ,Plı}. i 
sini daha asilleştirmi~. daha şa. rır Hı•\ Sımn:ık ,arkı: lı\~kııı. 
yanı hurrnet bir şekle s0kmıış t..ı vıınrnrıktadrr}. ı; ~u1inıık S.ıı 
olrlugunıı ı:annediyorrlu. ~rmai''· !l . Hail; l'ıirkı"u: rHııl 

- Kimse de bu eski kaSttyı aç. lıul nr, gcıcr~irı nıkıır 11uıtl:ıJ. ırı 
maga teşebbüs etmedi mi? U:ılk l ı.irk ıt\ıı: ı Rafa rııwıın ku~ _ 

- Çok sadrk hizmetkaıl;uını ·lıım}. ı:ı.:ıoı H .rırt: \liizik t ı.:arı~ıC

varıdır .. Hem sonra hiç biri de hu Jıafıf mıırik Pl.) 11HHI : l'rrıııranı . 

kasanın içindr: altrıı lir~ h111ıın. 11Ul5: J\IPınlrl.f•I ~aııı ın:ırı. ,\juıı~ 
duğunu ümit etmez.. \ c l\lclı;orolnjı halıc•ı ·lc·n. rn.2:;; ~lıı· 

- 1çinde her halde JıirkılÇ yİİz 711.. (Hııfl~ l'HZ orl\r\ll :"I). l!J .1111: 
bin frank vardır.. l\orınşmıı <Zir:ıal ... aıılıl. J!l.15: Tiıı·:.. 

- Belki yarrm milyon kad;ır. 
Tito kasayr kaldırmaga tcşeb· 

büs etti. Fakat hu g;ıyreti alnm. 
daki ve boynundaki damarl;ı ı ı şi. 
şirmclcten bıışk;ı hir i~c yanıma. 
dr. 

- Zavalh yavrum .. 
Diye Kalantan onu yanrn;ı o. 

turttu ve birdenbire hemheya:ı: kC'. 
silmiş olan yüı:undt>n muh;ıbht>t
lc örnpege ha~ladı. 

Tito büyük hir keder içinde 
ka.c;ayı işaret ederek: 

- Görüyor musun Kalant<ııı, 
dedi, hu kasanın mazisi: heni 
pek fazla ıstıraba düşiiı en mazini 
teşlôl ediyor.. Çok ıı;tırap çrki. 
yorum Kalantan, çünkü kr~kanı. 
yorum .. Sana ilk malik olan eı_ 
kek olmak isterdim.. Bi.ıtün hu 
altınlar, bu liralaı ın her biri ~"· 
nin ba~ka erkeklere vermiş oldu. 
ğun zevki, tattıı mış olduğun t.l!. 
lt heyecanı, hi<;o;rtti~in r<ıs<"yi 
temsil ediyorlaı .. 

l\fııziği: <'ol:ınl.ır: Krın .ıl ~i~:ı'lİ 

Sc\ hıııı. ('r\ılr·I C:ıj'(l:ı, Srrif l1:lı. 
ll:ı<;:ııı (;ur. J Oku) aıı: \fıı,l:ıff' 

Ç;;ıgl:.ıı : l Frr:ıhn:ık prsrı·vi. ~ 

l\relekıJl - Frı :ıhıı.ık ~:ırkı: l l"il-
1 

rer 'iırcgıııı). :ı :\"ikoı.ıoş - Fı·· 

rahnak ~:ırhı: f lôiı · lıflı ,0,111 :~ ı·d.ı. 

sınl. 1 Birnon Şt•ıı l~c•ı ·;ılııı;ıl, 

~;ıı-liı: (Hııhumrl~ lı;ıhnı- :ıı;lı>. ;, 
lhıvuı Clıiı l\:ınıııı l:.ık,ııııi. 

(İ ı;iili7:ır ~ıııl.:ı: (Sıncıı, 

de hir fııltısnııı~l. 7 loıılı-

7.i!r liırhıı: lE~nwr lıııı;ııiıı :ığJ;ııııı~ı 

S ll:ılk Tiirku~ıı : ( Y:I\ ı ıı 

k11rlı:rn). !I lliı,ı·.\tıİ lıiı· 

J..ıi: (lçlıııı "ll~Ulltı) 111 lliıv,ııı 
saz :.cmaisı. :! <ıku~:ııı: ~afi,ı· 

TnJ..a\. l 'I aııh11ri '\it ı · r. - .K:ır_ 

t•ı.ijar :;.arkı: ı ili l;ır:.1fl:ııı :"ı,ıl-ı ıh-rılı 

ı..;,111111. :.!. \rif flr~ l"ırı·ığ.ıı 

~.~rl-ı: (nir gıını·.ı)ıı lıir lııırı· ııig:'ıh 

c\kdi). :ı Snki lln ı ·-:-~:ık 

~arl.:ı: ( \,l..01'1111 " rııııl:ıııc ki) ·i 

.Arif Bcv - U~ş:ııi s;ırkı: (Saki Y<" 
fi<:ir 11:\ 111) •• ı Hinır•n Sı·n ll~

~-ıl..: ~,ırJ,,ı: rBatı.11· ı•rılıl. ::!ıu:ı: 

fl:orıuşına (l)oktorun ~rııııi ). :w.:ırı: 

Tiirk miizigi; .(Fasıl 111°\Pti). 21.trı: 
Kalantan yan h;ıyran lıir V<t - Miiı.ik (Kıı,..ııl..: ork<:stııı ser :\e-

ziyette, se~ilisinin <\argın gfü:_ 
. cin ;\~kııı). ı tirit : Mıır~. 2 --lenni öptü: 

Grit: Ma~ıs ıhti.ı:arnl ,l \'al~). :t -
- Ne çıkaı ? .• rliyc cevap vr.1". Mendelssohrı: Venedik <iondol ::;ar. 

di .. Ne olur sanki? .. Benim ha. kısı; İlkbahar şark1sı. f - 'T'schal· 
kiki erkeğim ~ruıin .. Kocam o kOYSk : <iiiftı.:~ir. s::ırkı: 5 - f'ritz 
yiyeceği meyvanııt tadmı hilnlc7. Köpp: Yar. akşıımt Suiti. ıç - Em-
bir adamdı.. Aşıkla rnn mı? On. merich Kalmann: J\nntf'" Marit1 a 
Iarı unuttum bile, çıinku on).H· da opı.:rdinclrn ooırum. 7 _ ı;retcha
hiç bir zaman senin lcollannda ol_ niııow· 'hıni. ıl· r.~rhıırrl Wink. 

duğum zaman duydugum zevki lcr; Dnnna • ikila. ı (~rıanynl lfrcr· 
bu.Lamanuştım.. Sonra, nihayet tlll'u). 22.00: Mcmlekcl ~aa t ;ı~ ıırı, 
mazi, maridir ve bize ait degiL ,\jans haberlerı. 7irırnt, ~sham -
di:r. . . Tahvilat, l\ambi o - Nukut bor\;ı. 
1 

~t~ eJJerım ~alantanrn avuç- , !-T <Fıyııt). 22.20: Miiıik (Kücük or-
ar.~ ıçın?e'?- çe1<.tı: ~· . .. hcslr:\ - Yukardııki prn.l(ramın de. 

Maz~ bızc alt degıldır.. l':ımı). 22.35: Müzik (Oııccllcr -
~':!- ~uzel ~söc Modun ciiın_ Pi.) 23,110: Müıik ,<Cıızhanrl - Pi.) 

le::;ı ıdı .. Bu ıki kadın, biti l'ö o. 23.25/23.:Hl: Yıırınki prnıt,.:ını ve 
vasından, diğeri Kafkas boğula.. kapanış. 
nndan gelmiş olan iki muhtelif 

- 12 
Bu Gctasunun sesi idi. 
Saliyanti bağırdı: 
- Işığı yak, yüzbaşım ... 

vıırdum ... 

1 
Onu ı 

Saliyanti sahiden çabuk da~- l 
ranınış, silahını yü7.başıya çevı_ 

ren Habeş delikanlısınm tam kal
lııne tabancasiylc ateş ctmi;:ıti. 

Fener yandığı zaman Getasu. 
mın yere yuvaı lanmış olduğunu, 
ağzının kenarından ve göğsünden 
akan kanların yerdeki yosunları 

kızıla boyadıgmı gördüler. 
Matanyo karısının yanına koş

tu: onu kucakladr: 
- Sevgilim ... Sana bir sey oL 

madı ya? ... 
Genç kadın bitkin bir sesle ce-1 

vap verdi: 
- Hayır... O kadar korktum 

k: .. Eğer yetişmeseydin ! ... 
Kocasmın kollan arasında ken.. ı 

dinden geçti. 

-8-
MiKAEL? ... 

Bu islerden on yedi yaz sonra. 
bin dokuz yüz otuz dört yılı ilk
tcşrinin son günlt'riydi. 

Roma üniversitesi (Medeni 
haklar) profesörü Fabriçiyo Ma. 
ı iyanti Roma istasyonunda tren
den indi: onu co~kun bir kara 
gömlekliler talebe yığını ile fa_ 
sist partisi hiiyüklerinden bir ço. 
g11 karşdayorlardı. 

Mariyanti vagondan ine.ligi za
man binlerce gene;; üniversitelinin 
kolu. binlerce süngü halinde ile. 
ri uzandı: Roma selamı verdiler. 
Avııc zamanda: 

- Vivaaaa!. .. 
Sesleri kocaman gar binasının 

celik ve camdan yapılmış olan ta-
vanrnr sarstı. 

Profesöre buketler veriliyor ve 
bunJar kocaman bir yığın oluyor. 
du. 

Bu, çatık kaşlı. iri yarı. yürü. 
yüşü, söz söyleyişi, bakışı ve her 
haliyle bir dram aktörünü andr
ı-an bir adamdı, Dersini verirken 
ilim tarafmda.n ziyade edebiyata 
sapar, parlak: 'sözlerle karşısında
kileri avlar, coştnnır ve ardından 
ürüklerdi. 

Musolini, kendisine benzeyen 
bıı adamı se iyor, iiniversite genç 
!iği üzerinde sonsuz ~örünen O

toritesinden fayclalanmanın yo_ 
lunu buluyordu. 

O, her derste İtalyanın eski 
'Romanın varisi olduğunu ileri 
sürmekle mc~hurdu. Eski Roma 
biçiminde selam vermcği öğren. 
meklc o nıhu ve o kudreti edin_ 
diklerini sananların başmda bu. 
lunuyordu. 

medeniyetin mahsulü bu iki ka.. Ei!SE55 ::i"::;i!lr- rn:ifir.i;1 mm 
dın aynr kelimeleri kullanıyorlar~ ~-- ;....... • -·- ~ ...... 

............ c::::a: 
dı. 

Oh! Bir manastırın kaprsını 
ç:ııa~ağmı söyleyen arkadaşının 
hkıınmeıini: "Bütün bu kancık. 
lıklardan artık bıktım .. " diye an. 
)atmakta ne kadar hakkr vardr. 

O gün Tito metresine karşı 
katiyen mülayim davranmadı· 
Ermeni kadmın arzularınr yeri~ 
ne getirmedi-

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
-:- Yarın tekrar geleceğim .. 

dcdl .. Fakat bugün beni bekle. 
me .. Bugün çok kederliyim .. Mii. 
saaıic et de gideyim. 

(Drı.ha var) 

Nevralji, Kırıklık ve bütün airılarınızı derha 1 
keser. İcabında günde 3 kase alınabilir 

Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 
······· :::: :::: 
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Yazan· K ad ircan K aflı 
Bu sefer Eritre ve hatta Ha. 

bqistana kadar gitmiş. orada üç 
ay kadar incelemeler yapmıştı. 

:;>ımui oradan dönüyordu. Ve ne
redeyse Kartacadan za[erle dö_ 
nen eski bir Romalı general gibi 
kar~ılanıyordu. 

Profesör Mariyanti ellerin üs. ı 
tünde istasyondan çıkarılmıştı. 

Onun otomobilini bir şoför ben
zinle yürütmüyordu; kara göm.. 
tekli gençler çekiyor ve itiyorlar. 
dı. Otomobilin, önünde, arka11n. 
da ve yan taraflarındaki coşkun 
gençler. §İmdi faşist marşı söy_ 
luyorlar: Romanın geniş ve gü
zel caddelerini, taşmak için kö. 
püren yaman bir selin uğultula
rı gibi inletiyorlardı. 

Bu caddelere çıkan sokakların 
birindeki pansiyonun bir odasın. 
da iki genç karşılıklr oturuyor-
lardı. 

Bunlardan birisi çikolata ren· 
gine yakın esmerlikte kıvırcık 
saçlı ve inçe yapılı idi: üniversi
te talebesi gibi giyinmişti. 

ikincisi ise kızıla yakın sarı 
saçları, bembeyaz teni ve uzunca 
boyu ile bir Lombardiyalr olduğu 
mı hemen gösteriyordu; o da 
aynı l"lbiaeyi giymişti. 

Ne zame.ndanberi böyle karşı 
kuşıya önlerindeki kitaplara ba_ 
karak sessiz duruyorlardı; çalış. 
tıklan anlaşılıyordu. 

Birincisi Ras Yatsunun oğluy. 
chı; adı Mikael'di. İlk tahsilini 
Asmaradaki İtalyan okulunda 
yapmı;j, ondan sonra da Eritre. 
nin eski valisinin bir tavsiyesiyle 
Roma ya g ön<lerilmiş: tahsiline 
devam ediyordu. 

Mekteplerde birinci değilse ele 
çalı;?kanlar arasında kendini gös~ 
termişti; hele doğruluk, cesaret 
ve anlayış itibariyle bir çokların. 
dan önde bulunuyordu. 

ikincisi Vittoryo Galyano diye 
çağrılıyordu; zeki bir gençti. 
Milanoda bir fabrika ustabaşısr
nm oğluydu. Babası ateşli bir 
sosyalistti. Vaktile sosyal~t fır
kasında Musolini ile beraber bu.. 
)unmuş, daha som·a Musolini fa .. 
şist olunca ona karşı mücadele. 
ye giripiş, çı~ kavgalardan 
birın<le yaralanacak ölmiiJtü. 

Vittoryo bunu bir türlü unuta. 
mıyor, bununla bera:ber, duygu.. 
Iarrm, kinini elden geldiği"lcadar 
gizleyordu. Fakat buna rağmen 
o da arkadaşlarr araımda (komü
nist) diye anılmaktan kendini 
kurtaramamıştı. Hele onun son 
günlerde Mikaelle pek sıkı fıkı 
oluşu büsbütün göze batıyordu. 

İki gencin ikisi de "Siyasal 
bilgiler" fakültesine devam edi
yorlardı. 

Vittoryo caddeden gelen uğul.. 
tuyu ötekinden daha i>ru;e duy. 
muş değildi; fakat Mikael de al. 
dırmamıştr. Çünkü Roma cad. 
deleri yılın belki yüz gününde, 
her fırsatta, böyle coşkun genç. 
~ik gösterilerine sahne oluyordu. 
Italyan gençliği kendilerine ada. 
nan zaferle sim:Iiden sarhos gL 
biyeli. ~ 

Bu ela öyle bir şey olmalıydı; 
kalkıp da pencereden bakmağa 
değmezdi. Gözlerini kitaptan a. 
yırmadr. 

Fakat Vittoryo birdenbire doğ. 
ruldu: 

- Mikael, bunlar bizi, 
dir; Profesör Mariyanti'}

1 'ı 
lamak icin gitmişlerd1. 

- Mariyanti bir savaJ 
ferle mi dönüyor? ... sa 
- Sana doğru söylil 

Kac aündenberi odandaıt 
dığ;n~ hele son ~ünJerd.e 
s ninlc konusmadığın içıf\ 
<len h;-berin yok. . 

Sahir!en o aünlerde 'M1 

hat r::ıhat sok,,<Ta cıka11\ 
nnun Habes oJrlu~unll her 
men tanıyor; Habeşistanlı 
van u1las nazlı~ın bütii~ 
ha ti Romadaki bu bir te ~ 
~encinde imis gibi ona ıco 
le baktvorlardı. 

----------· Cumhurreisirtl' 
nutku 

(Ba.c; tarafı 8 'il 
dığımız vakıt. su 

Aziz arkadaşlarım; . 
Maarif işlerimizi, yeııı )11 

sin tarihimizde mümtaz ~ 
kası olarak, himmetli e e 
almanız:r beklerim. Mali <t 
mi şartlarımız sık1ntıyıı 
olsalar bile, maarif _i~l~ ııı 
ana istikametlerde ııer~JI tt~ t 
geç kaJmryacağınt ve her~ ~ ~ıı 
sash tedbirlerin zamaıuı1 ~ta. 
nacağını ümit ederim. JJ t 'aıır 
ilk tahsilin ameli ve ana ~ ~ 
lerine el koymuştur. ~ Yt b· 
süratle tetkikinize alata.İ'ft( Q)r:ı 
bağhyacağrnıza kaniiı:tı· ~ t, 

ket. teknik tahsilin her ?f 
ciddi olarak benimsemişt! 
ka bu yolda kolaylrk tedb1 

zi geni letmenizi dilerirıt· ~ 
Jeketin mühenıdis ve yü~ 
hendis ordusunu yarata 
esseseleri kurmak için ac 

-memiz lazımdır. . 
Bütün maarif tedbirlel'I· 

yetiştirmek gibi en çok ôl 
ihtiyaç gösteren tedbirJef.t 
nun için vaktiyle başla~ 
arif islerimizde hüküınetıP 
hassa dikkat edeceği bit 
olmalıdır. Nihayet, masfl 
rimizin, görgülü unsurla, 
birbirine samimi olarak } 
larr sayesinde ilerliyebilt 
k3.l1i bulunuyoruz. onıı 
bilgili ı:alışmalara, ilme ve 
beye dayanan gayretlere 
bir kıymet veriyoruz. 

~ " .. 'l ... _, • ,- •.::_;,,) ... · .. · . ...... . . - .. "'· -r, . -· 
·"' ~ " -~ • • .c• j • " • • • 

Muhterem arkadaşlar.'. 
Devlet işlerini gözünU!11 

de canlandırırken ÇuP""ı 
maliyesinin vazife ağırlrğıl\~ 
etmiş oluyorum. iftihar e 1 
ki milletimiz, CumhuriYe11ı nesinin kudreti ve muvaıt 
mas• için,· şuur ile hiçbir'! 
karlrktan çekinmemekted;_, 
liyemiz, memleket müda 
fevkalade masrafları k~rtl'l1' 
vatan imarını ve sivil ttıı~, 
durdurmıyacak kudn;ti g ~' 
mektedir. Milletimizin al~ 
yardımı ile Cumhuriyet ·J1l' 
sinin. halde ve atide dal~
vasıtalarr bulabileceğine. o' 
eminiz. Himmetli ellerinıZ 
vetli ve sağlam bir millİ 
nin, devlet itibarını ve Jıll11e 
tizamım daima muhafaza 
ğine asla şüphemiz yoktıı! 

Bu mektubu yazdrrmağa 
mecbur eden Demetr ota.. 
mazdı, çütıkü ihtiyar Rumen mu
hakhk iri dllha acamicc hareket 
ederdi. Onun muhakkak suıette 
genç kızın bedeni ve manevi ıı;.. 
trraplarmdan bahsettirmesi la. 
zımdı, halbuki mektupta bunlar. 
dan eser yoktu. 

Doınn.ikanın samimi olduğu a
çıkça görülüyordu ve işte asıl mü
him, kötü olan cihet de buydu. 
Nihayet Lö Me~triye ile Polün 
göndermiş olduklan birçok mek
tuplarda neticeye varmak imk3-
nı olmadığ:mı gösteriyordu. Bu 
vaziyet beyle devam edemezdi.. 
Gunırı.'Tla her ne pahasına olur. 
sa olsun Demetrin yanına gide
cekti. O&lunun Moren.aniden ver. 
diği haberler :yeğeni Demetrin 
çok n::ıaddi zorluklar içinde oldtı
ğı:ınu göstui~rıdu, hiç ~üphesiz 
Stefaneskodan daha az müşkül 
pesent göriilecekti. 
Aynı ak~ Demetr Taveres. 

koyu mittea.hp hafta için Bükre~ 
şe ~etti. -
B.ıba.mım. kendi ikamet ettiği 

otele iııtteğini öğrenince Pol Ta. 
VGreako derhal rr.~tresin1 vanın. 
ttı. !U111'kşttrrm.ış idi.. Matma.. 
zel Leje ~en neşeli havasını 
:"ek 9C'9'dlğl Lidovıt verlestiritmis 
• ılur..uyord • 
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Genç adam şimal garına yalnız 
başına gitti. Artık koltuk deynek. 
lerine ihtiyaç göstermeden yürü
yor, fakat müthiş surette topaL 
layordu. 
Oğlunun geçirmiş olduğu ka. 

zadan haberi olmıyan Mösyö Ta. 
ver~ko, tren<len iner inmez bu 
manzara ile karşılaşmca derhal 
müteessir oldu: 

- Sa.na ne oldu benim zaval. 
lı oğlum! dedi.. Yoksa Demetr 

"? nu .... 
Genç adam babasının sözünü 

keıti: 
- Hayır, hayır baba .. diyece. 

vap verdi .. Yegane mücrim benim 
acemiliğim .. Ne yapayrm, memle
ketimin dağlarına henüz alışma
mrşrm .. 

Ve Stanesku oteline mütevec
cihen gittikleri araba içinde Pol 
Taveresko, Sinaia civannda yap
tıkları bir gezinti sırasında na.. 
srl düşmüş ve yaralanmış olduğu. 
nu babasma anlattı .. 

'RCTeket Tan vardr .. Beni O-

muzlarmda taşıdı. onun sayesin
de çok ıstırap çekmedim .. diye L 
Iave etti. 

- Mert çocuk!.. Ona tekrar 
bütün minnettarlığımı söylemek 
isterim .. 

Otele geldikM:ri zaman bu ke
re muhaverelerini, ikisinin kallıi... 
ni meş.gul eden mesele üzerine 
intikal etti. 

Pol Taveresko, Domnikayr bu. 
labilmek için artık polisin yardı
mına müracaattan başka çare kal. 
mamış olduğuna babasını ikna 
etti.. Fakat Nikola bir rezaletten 
evvel bir kere de Demetr ile gö
rüşmeği ve belki de anlaşmayc 
daha muvafık buluyordu. Bir 
kere her şeyi tamamen görüşme
ğe mütalcaya karar vermişti . 

Muhaverelerinin sonunda Mös_ ·ı' 
vö Nikola Taveresko yeniden Lö 
Mestriyeye avdet etti. Genç Fran 1 
sızın nerede olduğunu ve araştır
maları birdenbire bTrakması se-

1 
beplerini öğrenmek istiyordu. ı 

Pol Taveresko bu hususta bii. 1 

yük bir ketümiyet gösterdi. 
Babası ona Lö Mestriyenin de 

hapsedilmiş olduğu haberini ver
di.. 

Bu haber, genç Fransızın ken_ 
disini iki hafta mektuptuz bırak. 
ması sebeplerini izah ediyordu. 
Pol Florikadan bahsetmesinin 
doğru olmıyacağını düşünerek, 
sustu. Nedense bu kı7Jn mensein_ 
de bir sır saklı olduğu veh;,ine 
kapılmıştı. Bunu babasının önün. 
de açmaktan utandı.. Babasına 
yalnızca, Janın ümitsiz kalarak 
araştırmalara nihayet verdiğini 
bildirdi. 

Kızının mektubunda olduğu 
gibi oğlunun sözlerinde c.le Mös. 
yö Nikola Taveresko süklıtla ge
çilen birçok yerler bulunduğunu 
hissediyordu .. Burada da kendi_ 
sinden gizledikleri bazı noktalar 
vardr. 

Fakat o bütün bunları meyda_ 
na çıkaracaktı.. Bükrcse p-elmek. 
le ne hdar isabet etmiş idi. 

- Yarrı ijiY]"~l'rı ""~,..;ı friıı 

Demctre burada randevu ver. 
dim .. dedi. 

- Tabii, baba. ben de yanı
nızda bulunacağım değil mi? 

- Hayır .• Ona yalnız gelmesi
ni söyledim .. Ben de yalnız ola_ 
cağım .. Merak etme oğlum .. Her 
halde beni de Stanesku oteline 
hapsedemez .. 

- Domnikayı da birlikte getir_ 
mesini teklif etmediniz mi? 

Mösyö Taveresko omuzlarını I 
silkti: 

- Getirmiyeceğini mi zanne
diyorsun .. Onu bize para muka
bilinde verecek .. 

* * • 
Ertesi gün, saat sabahın seki. 

zinde. otelin kapıcısı Demetr Ta
veresko tarafından gönderilmiş 
olan birisinin kendisiyle görüş. 
mek istediğini telefonla Mösyö 
Nikola Tavereskoya bildiriyordu. 

- Bu adam valnız mıdır? 
- Evet efendim .. 
- Gönderin .. Gelsin .. 
Mösyö Taveresko, valizini açtr 

·~\nelen bir tabanca alarak rop dö 
1mbrınrn cebine verleştirdi. 
Kapı vuruluvordt1 

Srrt bir sesle: 
- Giriniz .. c'ledi .. 
Gelen Domnika iodi.. 

l'~"flriJ, ~) 

Muhterem arkadaşlar: 
Türk Milleti. Büyü~·Ji.l 

Meclisinin etrafında l.J'Ô 

sarsılmaz bir kale gibi. ~ 
hadiseleri karşısında t 0 

,. 
,. •ı.JP 

dimdik durmaktadır. Bu• e ı 
lisin vifak ve ahenk içiı1dııe 
cı ve yaratıcı çalısına ile ıı1 
millet işlerini titiz ve te)1il 
surette murakebe etmek, 01 
ti. tarihimizin bir abidest ıif 
yaıııyacaktır. Yüksek vıı e' 
hakkile ifa eden biiyük ~dl 
hiçbir anarşiye müsaade e O' 
kuvvetli l>lr hükumet viiC~ r 
tirebileceğine, muazza~ ·ıiıl 
sal halindesiniz. H epı~~fl, 
büyük zevkimiz ve iftı 11 
büvük milletimizi meın~~111e 
cek surette hizmPt edebi el~ 
Altıncı Büvük Millet :rvfetlltl 
en değerli vatarı hizrrl~ 01' 
mümtaz olacağına "anıi1111 t~ 
kani olduğumu ifade e 
bahtiyarım 
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Molotofun Türkiye 
hakkındaki beyanatı 

Alman Başkumanda
beyanatı 

"Bu~on l ürkiyanın siwasa!ı bize 
daha vazıh gözDkmekted.r,, 

'1tka ~ ra, ı (A.A.) - B. Mo. 
!bıdİ un Y11ksek Sovyet meclL 
!'h :at ettiği raporun TUrkl. 

t olan kısımlan aşağı-

~ - Tl1rk görllşmelerı, 
~ akdi ile neticelenme. 

·Fakat, bu görtıpneler, 
lllkadar eden bir çok ıi
lll~leleri aydmlatmafl., 
~~ıç olmazsa bu meseleler 

et'; voklama yapmağa yar. 
~ştlr. Enternasyonal si. 

\raıiyette, bizimle mUna . 
ciddt bir e emmlyeti 

SJ0lan devletlerin ha.kiki çeh S \re s.iyasetini tanımak ~ok 
~ ~ bır şevdir. Gerek Moa. 

ı~rUsmelerinden ve gerek 

Yeni pavyon ile açılma töreninde 1aulunanlar 

dl mukadderatını hnrbe iştirak 
eden Avrupa. devletleri ~rupu. 
na bağlamayı tercih ettiği ma. • 
lilmd ·r. TUrkhe hUküm ti. iki 
aydanb ri, Alma.nyaya karşı 
harp eden lntiltere w Frn.r'5a 
ile bir karşılıklı yardım p~ ı·t.ı 
a.ktetmlttlr. Bunu yapmak'a, 
Tllrklye, bitaraflık ihtiyatkar 
siyasetini kati ıurete reddet. 
miıs ve inkişaf halinde bulunsıı . .. • . A h binin ah kine Haaeki haatahaneaını\e yapılan 1 Prôfe!or Akıl Muhtar bırer ı8y. 
da~':ımu ::r. Kendf1 ha~leri. yeni tedavi pavycnu dli.n Mbah le'lf ve~i9lerdir. Pavyonun ka. 
nin sahast!a mümkün oldutl'u merasimle acılmı~tır. Vah ve Be. pısındakı kordelayı Vali keamft
kndar fazla bitaraf devleti sok- le-diye Reiai Dr. Lutfi Kırdar'la tir. 
mağa cahsan ln~iltere ve Fran., 
sa, bundan çok memn1ındur. 
TUrklye, acaba bundan nedamet 
edecek mi? Bunu keRfetmec7e 
u~aıımıvıtcaihz. K omAumnzun 
harict slyaset;ndeki bu veni un
surları kavdetmek ve h" 1i ete. 
rin seyrini dikkatle takip eyle. 

Umumi meclis ıoolmabahçe sarayı 
Dün toplantılarına hadisesi 

başladı 

Berlin, l (A. A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

Ordu bqkumandanı general 
von Brauchltech, mevkut bir ga
zetenin mUmeeelline, Almanyanın 
vaziyeti baklwıda verdi i beya -
natta ezcUınle demiştir ki: 

"- Askeri bakımdan, gerek 
ıillh ve teçbimt itibarile, ge • 
rek milletin ukerf kabiliyetini it· 
letme itlbaı t_ le bugiln 1914 te -
ldDden çok daha kuvvetllylL Al
kertn talimi, bUytlk harbin tecrU
belerlne tatin&t etmektedir. Muh. 
telif aillhlann takaim1 ve ldare
Bl Polonya seferinde fevkallde 
bir mükemmeliyet .eri göeter • 
mitlerdir. DODyanm en bUytlk 
tatibklmlan olan garp kaleainin 
inf&ll Polonya ordusunu, 19U 
de oldufu gibi mUteaddld cephe
lerde kendimlzl müdafaa mecbu
riyetinde kalm•daıı kabil oldufu 
kadar allratle imha etmemize im. 
kfın nrmiftlr. Şimdi Ud cephe • 

de rden harbctmek tehlikeauıc 

maruz de· 1 " ve vaziyetin ala
ca ı gekli U.ıtür.ctle bekll~eblli· 

rlz, 1914 de olduğu gıbi tekrar aç 
bıra!tılm m"•a imkin yoktur. 

Ev·vcla: 1Cl4 de olduğu gibi 
her taraftan ku atılmış değllis. 

Saniyen: Avrupanın !f&rkı ve 
cenubu tarkl•I ile ticari münııae
beUeriınlzi devanı ettirmek ve ıe 
nlıletmek lmklnlarma malik bu _ 
lunuyonu:. 

Zannederim k1 lnıtıterenm 
bugUnkU vulyetl blslmk1ndl'n da
ha fazla tehllkelldlr. 

ALMAN ORDU8UWDA 
raFILEll 

Berlln, 1 (A. A.) - D. N. B. 
ajanıı, yilbtk ıet ve fWıreriD 

piyade generali ton Vitalebeni 
bir derece terfi ettirdli1ni bil~ 
mektedlr. FUhrer bundan bqka 
birçok ytlkaek rütbeli a.bltln de 
terfiln1 lımalamıttlr. 

"h ükfunetinin harici siva
&sındaki BOn ef'alinden 

bi bucnın, TUrkiyenin siya. 
~.~':ha viZJh gözükmek

... urkıve hUkQmetinin ken melde iktifa evliyeceğiz. 

~lU lkıreşte 
Mühim siyasi görüş
tneler devam ediyor 

latanbul umumi meclisi U· 
çUncU tnUhap devresinin ikinci 
yılı çalışmalarına dün batla· 
mıştır. Celıe saat on beşte Vali 
ve Belediye Reisi Doktor LtHfl 
Kırdarın nutklyle attlmıştır. 
Nutuktan sonra Vali eöYle de. 
miştir: 

(llaftaN/ı 1. moide) 

retat Sedat Pek Salih Kılıcm 
vekilt ve lrf an Şakir de Kimı
ranm vekW olarak humblar. 

Salih Kılıç Jraranıame okun. 
duktan aoara töyle dedi: 

- Devlet Şth'alme& btlrlmn 
da tttthu olunan ınzumu mu. 
hakeme karannı kanuna ve a. 
dalet hislerine muvafık gör
müyorum. Karar müphemdir, 

Büyük Millet Mecı:si dün açıldı 

~ 1 (Huauıl) - Ro. melerin bitaraf Balkan blokunu 
ba~ciye nazın Gaf enko, tqkil için yapıldılrnı söylemek. 

IS sefiri Kirofu kabul ede. tedir. 
~rnımU,tUr. Yugoslav aefL Rumen guetelerl Bilkrqteld 

ç, Yunaniatan ıefiri Kolu, bu temaalann ttılyanlann teklifl ;an aefiri Bardofl'den Uzerine yapıldıfını lhsaa etmek.. 
ulgar sefiri ile hariciye tedir. 

~taaında yapılan g8rUtme- Romanyanıft Atfna ft Sofya. 
Sik aiyaai ehemmiyet veri- daki sefirleri de Bükrete davet 
Y&ıl mahfiller, bu ıörilt- edilmi§lerdir. 

giliz -• 1Caret anlaşmalarının genişle-
tilmesi tetkik edıliyor 

~ra, 1 (A.A.) - Ingtlb 
te Yan ticaret a.nla.şmala.rı
~ meeeleeinin tetkik e. 

"--:lcte oldufu bildiriliyor. 
ı-~c~aı News guetesinfn 
~ rı veren Siyasi mlihabi-

lt; 'ediyor: 
t 1Ya.ya ln2111z kömürü ih. 
llıtn cok fazla niebette art. 
aaı için mU:a.kereler ya
~dır. E~er Jtalya.n kli. 

b ~ İngiltere lehine eli.ıı 
~kıue mevcut ıae, bu a.rttır
e\'ffveti ancak mlibadelt 
Ü7.erinden yapılabilecek . 

eı-ı. aövlenildimne ~re. Br 
hfufi\meti tal"'Jmdan kU' 

' "";'lrtıı'Ma ttalvan mahsu. 

1U mUbayaaaı hakkmda d& mU. 
zakereler ya.pılmaktaQD'. Bu mu 
akereler m~mnunıtyetl mucip 
blr neticeye ulatbfı takdirde 
İtalyan - lrıgillz ticareti harp. 
ten önceki hattA JJeCri tedbir • 
!erden evvelki seviyesine yi1k -
selecektir. 

Diğer taraftan ltaıya.n - Al· 
ma.n ticareti, kabil olduJ°tu ka.. 
dar fena bir valllyettedir. ltal. 
yanların, 460 mllvon raYtmark. 
lık tutmua bir bakiyesi vardır. 
Alm&Tı hUldbnetl de, bu nıeb. 
li.c?ı. ttaıvanın muhtaç olduiu 
kl>mUr ve diler nevi mallar. 
g<Sndermek ıuretile tesvive et· 
mek nivet;ncıe oldu{;-wıu izhar 
eylememifltir. 

İliz ·Alman bom Bulgaristanlı f"Üri( 
barnıMan ta~ebelere 
tayyare~eri 

~ (Ba~tara/ı l inoide) 

~ l (A.A.) - Hava ne. 
11Udlrtyor: 

~ bombardıman tayyare. 
::.=.~na. toprakları Use

bombudımaft tay. 
tı...-Yle ilk defa olarak tema. 
~'11tk fınatmı bulmuıtardır. 

•rimlz, yOhekten uçan 
"'an tayyar.'!•Jrle bUcUD' 

"• bunlardan birini ıdUtUr. 
• t>ifer dü•man tayyaresi 

t.... - arasında 1raybolmuıtur. 

~. 1 (AA.) - Reuter L 
"lltlf rfvor • 
~ . 
~!'"- bir 1ıencin p1ote 

~model bir !ngitb ••· 
~ 

41 
Maiino hattı ilzerln. 

~ illan lıtikşaf tayyare9l'V
""t1tlr1a dö\l'ilımtıe ve dUf. 
'lt.,~lnt delik deşik ede
~ er içi de dUtünnüttür. 

ltatl CA.A.) - t TurlnL 
~ Pran.rs ıbam tebUfi · 

ı. a, ceohe"in muhtelif 
:ıda, her Ud taraf piVL 
._'.:•u1) hafif lruvvetler, 
•-.llyetJeı-de bulu~ 

Meıııre:<etimize gel· 
melerı ~asak edılmış 

(HABER) ~ueteaintn yudt. 
fma göre, menılekitimtı.deki 
yüksek meıctalerde okumakta 
olan ve tatil aylarmı all~l riya.
nmda geclrmek Uzere Bulgarll. 
tana giden Ttirk gen~lerinln 
Bulgar huduttan dışına ~ıkma
lan yasak edUml Ur. Bulgar. 
lamı bu yaatllldan IO ye ya.. 
km TUrk genci tahsillerini ya • 
nda bırakmak mecburiyetinde 
kalacaklardır. Şehrimiz villulek 
mekteplerinde okuyan B)llgar 
gençlerine tahsillerine devam 
mtıaaadeei verildiği ve Bulgar. 
lar mekteplerimir.e ~ldiii hal
de, Tllrk pnçlerinin gelmesine 
mUsaade edilmemesi çok garip 
,arttnmektedir. 

ilk teclriaat müfettiıle
rinin toplanbaı 

tık tedrisat mlif ettitleri dün 
maarif mU4UrtutUnde bir toplaır. 
tı yaparak, lDı okut aıretmenleri 
için tertip edilecek konferllll ve 
kuralarm pr()(ramlan uıerinde 
&6rllfmüflerdir. 

Bundan 'bqb ilk okullanıt bu 
~lki lfretmen YI taltbt cll,u1mıU 
ıtrafmda ek isabat vermitlmlir· 

"Divaııırl7aset ve Dalıiıl en
cümen intihabında bu sefer 
bir 7enllik yapaca&ıı. lntlhap· 
tar olmdlye kadar nazarı ola· 
rak aerbesttl, fakat. tatbikatta 
dellldl. ötedenberl Parti vllL 
yet ve belediye bir Uste hazır· 
1ı1or, bunlar kaza retılerlne 
veriliyor. o Uıte tamam tama• 
mıaa. kabul edlllyordu. 

Reemt celsede aerbeıtatııılı 
eliyoruz, halbuki huauıl mahl· 
rette hiç de öyle delll, böyle 
eeylerde samimiyet yo~tu. 
Dttnyada her teYID tevklnde 
samımı olmak llıımdır. Bina. 
enaleyh burada aamlmlyeUe 
hareket etmek ıtzımdır. Arka
daşların hepsi müsavidir. 

mua'flnlerle ve ma4nrterle 
partide toplandık. Partl Genel 
sekreteri Fikri Tuıerla konut· 
tum. Namıet ,aeteriımı1eıtm 
didim. O da ayni $1JI dtıtUn.. 
mut. Tam ıerbeat ınt.tbap J&• 
pılsın dedik •.• 

:Bunun tıaerlne dlvaııı rl1a· 
Ht aeoımıııe •eÇlldi. Bltllıcl re. 
ıı vekilllilne Necip Serdengec· 
tl, tklncl relsll~e :ırarukl De· 
reli, kltlpllklere Meliha Avni. 
Reflkto HulQıl Behçet. AbdllL 
kadir Ziya ve Sadi lllQ114ller. 

Bundan sonra daimi enctt· 
men lAUlıabı siall rerl• 1apıl· 
dl. Şehirden Avni Yalu: 89, Bl. 
can 89, Amca Tevfik 70, Suplıl 
Artel 26, ıteflk Ahmet Seven
ıll U, Hamdi Rasim H, mUl· 
hakattan Hayri Ulur U. A· 
ıım 31 rey aldılar. Avni Yalız. 
Bican ve Amca Tevftttn flldık· 
tarı rey adetleri reye l$tlrlk 
edenlerin yarıaın4all fail& ol· 
dufundan bunlar kazanmışlar. 
dı. D11erierlnln aldıktan rey-
ler ııısfırıdan az oldutundan bu 
sectm hakkında nasıl hareket 
odllmesl ıtzımgetecettnın ta• 
ytnlne karar verildi. Bunun 
Uıertne ka.vanln enctımenl ae 
çildi. EncUmen belediye kanu
nuna göre seçimi tetkik eyledi. 

Encümen ekseriyet kazana· 
mıyanlar için yeniden ıeçlm 
vapıJrnaıı ıcabettlllnl btıdlrdl 
Gizli reyle secim yapıldı. 'Rey. 
ler yine dağılmııtı. lDnctımene 
bu ikinci intihapta d• Aza seçi· 
JememlştJ. 

Vali celaeJi bet dakika tatil 
etU. ttctınoll defa ıntth•P 1&
ptldı. şehirden Supbl Artel 49. 
Refik Ahmet Sevengll "1, J:k· 
rem Tur 40, mUlbakattan Fu. 
at :ıraılı ae re7 aldılar. Bu ıu· 
retle de dalml encument eeçtmt 
tamamlanmıt oldu. BllAhara 
lbtlıai encumenltrl seçimi ya
pıldı, belediyenin 93'1 senesi 
tetkik hesabı enctımene havale 
edtldl. 

Birlnol celaede Refik Ahmet 
sevengll tarafından Reiılcum. 
bura, Başvekile, Meclis Reltll
ttae, Dahiliye '\tekA.letlııe. 
ParU Sekreterllltne telgraflar 
cekiJmeıl teklif edllailşti. Y•· 
ıııan tetJr&flar okuDdu. Cel11-
1• Cuma sflatl tonıanılaak tt .. 
&ere ııtflaret verili$. 

garytvbıhtlr. Kararda wtib&. 
tm ç&llldnttınden bahaeıdlU. 
yor. Şu halde bu slyaret IÇID 
tertibat a!uımıtfJr. Ç6ztllduttl 
bildirilen ~rtlbe.tı benhn ön • 
lemememe maddeten imkln ola. 
mudi. Çözıllme benim •lifim. 
den ~k evvel obDut bulunuyor. 
BfnaenaltJyb bQ kararda kanun 
w adalet baJmnmdan labet 
ıOnmıyorum. 

Baklmncl& ittlhaa e4U• a. 
rard& yanlJI bir llldlmenm av. 
ranmannı fekli vardır. Bunu 
muhakeme u.fah&tı l'&ltere • 
cektir. Halkm Ata.ttır~ ula 
n&tmı muntar,aman siyaret ede. 
bllmeal için icap edea tedbirler 
il&betll bir teldl~ ve tama. 

(Bafltmı/ı 1. n.oidd) 
Daklkalaru ıOren bu alkıf ve 

tezahürat içinde lılilll Şefin irat. 
ettildert nutuk, baıtan aocıuna 
kaidar ilk tık bravo Hllerlyle ve 
bllhula nutkun dq politika ve 
Ttlrk orduaunun bUyWı JrunetL 
ne blitUn Türk milletinin inanını 
ifade eden kıaımlan bravo, yata 
nldalan. pddetll n ıürekll alkıf. 
larla brplatıtmfm. 

Cumburreiaimi.ı, aÇtt nutuk. 
1anru 13yledllıten ıonra içtima 
..ıonunu aynı cotkun tnahUrat 
lçlnc1e tukederek bueual dairele
rine çeldlmitlerdir. 

Bunu mOteakıp Refet Canrteı, 
tekrar ldlnUye gelerek relı irrti.. 
habab yapılacalmı tebliğ eyle. 
mit ve yapılan ıeçimde 359 rey 
ile ve me.cudun lttifakiyle Ab. 
dülhılik Renda riyasete ayni. 
nmttt. 

ne euretJe .,a.pı dair *ncla ldh ılln ~~ten :riCftf!la 1tk 
bUtUn ihtimatıert p &ıtlnc1ıe Renda ıu .a~ıer1e rlyaıet mev. 
bdlunduraıı bir talimatname ldlni ~ eylomfttlr: 
hulrlammt ve prosramla bir- Arkadatla.rmı, 
ilkte btltttn &Jlkalı memurltora '-tekrar relaltfe aeçme1r mme. 
tamım olunmQftu. Bundan blf. tile bakkımda göstermek JQt
ka yollara manialar konulmut. fwıdi. bulunduğunuz~ ı. 
piyade~ lilvart tuvvetıert ter. tımatt&n dolayı heray. 
tlb&t& memur edllmiftl 8irln- rı ayn etııau ve mlDnetlerimi 
ol ıDn si~ munt••men at. 8UJW'lllL 
reyan etti. bdncl rtın llw eeYt Vazifemi ifa ederken bnttın 
...ımen bUtUn bu tertibat hat.. arkadqlardan kıymeW mt1za. 
ldD dUftUl\Dl& blJdm olu te- h tı-..:-ı · _.ur ve heyecan llbeblle blL ere 9&"UU eaırgememelerini 
.ı htJk t&ratmdan bolUldu. bilhua. rica ederim.,. 
Sara- -ıentt latihamı -a.. Mecllt tkfncl relsllklerlle l. 

oT- ,... sva dare lmtrllklm ve divan kA-
dlm. Balkm 8l'UID& Jirenk tiplikleri iqin ve.nrlan -imde .._ ı.t&nbal ~ mtıdUrlL ..... _ ld _ _.:..-r ~ 
yUm. rioa ecJeırim blriblrinbd ._ ve llllılerme doktor Mu.. 
itııteylnla. EaJeoek-int1, di- har Germen, Refet Camtez. 
"' .. .ı&..;..ı._ ,,_ Şemsettin GUnaltay. 
..,..u~... idare Amirliklerine Hallt 

8alih Kılıç ziyant lflnde tAld. Bayrak (lleyazrt), irfan Ferit 
bil'lbllk ve ihmalin ull mev. Alpaya (Mardin), doktor Saim 
au11 belı10lamıvacabnı 8Byltye. Uaer (Manisa). 
rek kaymakamlara " emniyet Divan Utlpliklerine de Vedlt 
mtldUrleribe IOnterdllt emri o. U11önm (KUtahya). P-eklr Ka
lrudu. leli (A.nt.ef)). Kemal 'Unat (fa. 
-~n ~llblOlll'&KılıJamınuıcm _._.~d1!; puta), Oavit Vural (Ni~de), 
1111111:1411 oa .uyıçy t0 doktor Sadi Konuk (Buna), ZL 
tekilde oldufunu, bu «lbf hldt. ya Gevher Etili (Çanakkale). 
eelere dthıyanm her tarafmda Avnlm~ar ve .as alan dok. 
ralland~ı 8nlemnesi mUm. tor Jıluhar Oermen tekrar reis 
kUn olnııyan bu h&dltede hlc vekilliklerine intihap euretlle 
kimaenln mt8Ul edllemiveceflni teeelli ettirilen itimattan dola. 
lllSyledf. KUddeimnuml tahftle • yı JNrek f&hMD ve ~erek arka
rin dinlenmellnl latecli. dqlarr adına fi1kru1anm bil. 

Şa.hfUerln ifadelerinin fltbla- dlrmit ve demiftir ki: 
be aurettle tatanmJ lktııcl atır '"Buna Ilyık olmah eabp.ca
cesa mahkemesince almmuma im. Bunda. muvaffalnyette. en 
karar verilerek mUhüeme bu bUvWr lmll mtllalıeretlnl& ola. 
aynı 29 Ullou CUIQlb& SODL caktır.,, 
ne bqüı1dı. lntlıhabatm böylece tamam • 

Ianmumı ta1dbell ~r mtıddet. 

Sovyet • Finlandiya ~ ııa:-=~yi~: ~~ 
(,.,...,_A. 1. • .. ~ .. -) terilme8inden dolayı vekilllktel' 
~-·wı• '""""" istifa eden ticaret vekili Cezmi 

H'arielye nesareU. Fbılaıı41- Etgln'bı verine Aydın mebusu 
yanın hiç bir harici taqlke Nuınl Toı>cu~u'nun tayin • 
mtruı kalmaksızın So~etlerin dlldilltni bildiren rivueticum . 
Ltalngtadın m ttdafaası hak.. hur teekeresf okunmue ve önil
kındald ndlfelerhU tuıe ıoın nıUııcleld ı>&artesi gUntı toplan. 
elln4en geleni yapmıt balan· mak ibJere letlmaa nihayet ve. 
dutunu bilhaua tardeylemell· rllmiştlr. 
tedtr. Plnla11dt7a, Sovyetıe,.ııı MlLLt SEll"E YAPILAN 
1945 e kadar meriyette olan TIJZABO'RAT 
ademi teoavtıı paktma riayet Ankara 1 (A.A.) - Cumhur-
edeceklerinden emindir. reiıdmm ln&ıtı. budn Millet 

Ziraat Vekili 
M'.ecllıdnde nutukJarmı Irat et. 
tikten IOlll'& 1aat 16 50 ve ka
dar Bllyllk MllJet Meclisinde 
ltalmll)a '" Meclisten ayrılır 
ba #lli.-ıme olduiu gıl>t 
merutmıı ufarfannı•lardır . 

Meclllln aathMSe ~Janm'f o
lm J!r&W't'* 1111' halk kit.leli 

de Milli Şefl en içtaı •vsi te. 
mhUratile aeJAınJamlfbr. 
lnönünün nutku dünya 

radyolannda .... 
tekrarlandı 

Relalcumbur lnöntıntın nutku. 
dtln akpm bUtlln d~f& _ radYo-o 
larmca tekrar edllmlttir. BiJ. 
hula Londra, Parla, NeV)"Ol'k 
ve Kahire radYolan nutuktan 
bUyllk parçalar ııaldetmteJer. 
dlr. Nutuk umumiyetle çok iyl 
intiba huıl etmif, takdJrle lrar
şıl&nml§br. 

Beynelmilel yolun Y g.. 

goalavyaclan geçen la.. 
mı tamamlanc:lı 

Belgrat, 1 (Huaual) - K.alt
den bqlıyarak Brilbel, Dln. 
Viyana, Budapeıte, Belcrat. Sof. 

Y• ve~ lradaı~ ~ )'OJllli .y 
dan ıeçen kısmı 551 ometn. 
dir. Bu 1aamm Belırattaıı Bil& 
pefte hududuna kadar olan Pll'
çuı tamamlmmıtm. 

Sovyetler Alman ticaret 
gemilerini aatm ahyor 
Sofya, 1 (Huaual) - Htrb1a 

baflımaamdan aonra çk deel&. 
terdeki Alman ticaret ıemnerta
den bir çokları Sovyet UmanJan. 
na ilticaya mecbur obutJard&, 
Tranaatla.ntik Bremen ıemı.t de 
bunlar araamda bulunmaktMır. 
Harp dolayniyle Almanyaya cL 
demlyecek olan bu gemileri Bw. 
yetler •tm almak lateadtlmllr. 
Bremen de dahil oldufu bald9 
gemiler haktanda Ud hllk6met a. 
rallnda müzakerelere betJan 
lmfbr. 

Köatenc:ede 700 muha. 
cir vapur bekliYor 

Bilkret. 1 (Huaual) - Tim.. 
pul ~teelnin yudıinıa e 
Anavatana nakilleri tgln ( 
sun) vapunmu bekllym eenu. 
bl Dobnıca TUrklerinden '100 ki· 
ti vapur gönderilmedlll SCin 
Ka.tence eehrinln h&rfclnda 
pdırlara yeri~. 

Tllrkler arasında bir bdm 
yağmur altmda kalarak IOfat_ 
tan ~lmllştllr. 

ı, Bankuı ikramiyesin
de kazananlar 

Ankara, l (Haaual)-lt BiL 
kaaınm kUçWc tae•rruf h ... plan 
arasında tertip ettlii 1 OH yılı 
ikramiye pllmnın aon kepdeai 
ba-ıka uonumt merkednde noter 
hururunda yapddı. 

Bht lira fannb•1lda 85991 he. 
• .. ,., nu-,.r .. 1· R f• ,.. iMbet etti. 
Bew:r yüz lira kua'!larlar: Ad&. 
nada 830 Abd ıllah. bmirde 
14916 Meliha. iki yiİz elllter li. 
ra .Jcuananlar: Anbrada S04U 
~be, Konyada 3783 Bm1ne h. 
tmbulda 67186 Kamran. • 

--0--

y eni Vekil makamında 
Ankara-, ı (Hueuatl - Yen 

ticaret Ve1'UI Nısml Topçuo~ 
Ju busrll., Bfleden enci tnabmı: 
na ıtelmi• vekltet• alt ltl•rl~ 
meRaul o-lma~ bıış1anmtırr. Blf. 
vetdl R·~ Sa•ct:ıım Te btıtiln ve. 
JdJle,. velrtt •te gelerek ,_ı ~ 
ll tebrik etmi§lerdir. 
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Hıtlerın gözdesi kendi
• 

sın: öldü rmek istedi 
t 1ıs Unity Mitford Münihte bir 

h3sL.ınanede yahyormuş 

.;·,. rilı Gözdesi Mis Utıithy 

Senelerdenberi Bitlerin etra_ 
f•nda bulunan ve Alman şefi le
hine İngiliz yüksek sosyetesinde 
prop. ~anda yapmış olan Mis U
nity Hutford kendisini zehirle. 
meğe teşebbüs etmiştir. 

Lord Redestal'in kızı olan Mis 
Mitford halen Münihte bir has. 
taht.nede yatmakta ve bu hadi. 
senin sebebi hakkında büyük bit 
ketumiyet muhafaza edilmekte. 
dir. Ancak Mis Mitford Hitler 
ile görüştükten sonra otele çok 
sinirli dönmüş ve ertesi günü o_ 
tel müstahdemleri kendisini yarı 
ölü bir halde bulmuşlar, yapılan 
muavcrıcsi neticesinde genç kızın 
kenc'isini veronal ile zehirlemiş 
oldu~u anlaşılmıştır. 

nasyonal sosyalist lideri Osvald 
ile Hitlerin de huzuriyle gizlice 
evlenin-ceye kadar kendisini Al. 
manyanın her yerinde takip et
mişti. 

Diana ile kocası fngiltereye 
dönmüşler ve göğsünde gamali 
haç ile gezen Mitfordu da birlik. 
te ~ötürmüslerdi.. Fakat bir gün 
göğsünde g·amali haciyle Hayd 
Park'da gezerken bir İngiliz ü.. 
zerindeki nisanı sökmüş ve böy. 
lece aralarında bir kavga cıkmış. 
tı.. Bu hadiseden sonra Mitford 
tekrar Almanyaya avdet ederek. 
A l'Tian tebeasına kabulünü rica 
etmişti. 

Garip bir tesadüf Lord Redes. 
talin diğer bir kızı Mis Jezika 
da. sol cenaha mensup iken, ba. 
ba evini tcrkederek. İspanyada 
kml milisle'rle birlikte dövüşmek. 
te olan yeğeni Esnoud Romili. 
nin yanma gitmis ve bir müddet 
sonra bu genele evlenmisti .. 

ıııımıuıııw111ııııuıııunıuıııınıııı:uıııııı•nııı•11uııımııu1111uıı111111111ı 
~ 

~uırll<ema ve ; 
ıra~aı'ltıroOaıw J 

~nıııııı.ııııımıııımlllll*•------

Alemcıar Sineması 

Almanyada işleyen 
gizli istasyon 

Son defa yaptlan bir neşri vatta 
spiker 3 dakika sustu 

Bu müddet zarfında istasyonu basmak istiyen 
nazil erle mücadele mi edildi? 

Almanyada gizli olarak çalışan 1 
bir radyo istasyonu bulunduğun_ 
dan bahsedildiğini işitiyoruz. 
"Alman hürriyet partisi" adı al
tında gizli bir teşekkülün "Al. 
man gizli hürriyet partisi" namı. 
m verdikleri bu istasyonda son 
günlerde heyecanlı bir hadise 
geçmiş olduğu haber verilmek. 
tedir. 

İngilizce Niyuz Kronikl gaze. 
tesinin yazdığına göre, bu istas. 
von son defa Köln şehrinin or
tasından neşriyat yaptığını ilan 
etmekteydi. 

Spiker Nazi liderlerinin mem. 
leket haricindeki paraları hak. 
kında Amerikalı gazeteci Niker. 
boker'in yaptığı ifşaattan bahse. 
derken, birdenbire susmuştur. 
Bir kapının şiddetle açıldığı dU
yulmuş ve besbelli birisi zorla i-

tik tayyare Berlinden 
dün geldi 

!stan bul - Berlin ha va se
ferleri dün başlamış, Berlin. 
den hareket eden ilk tayyare 
saat 16,10 da Yeşilköye gel
miştir. Tayyare ile 2 yolcu gel. 
miştir. 

Lisansa tabi maddeler 

çeri girmiştir. 
Müteakıp üç dakika içinde bir 

kavga olduğunu anlatan gürül. 
tüler işitilmiştir. 

Ondan sonra kapı tekrar şid. 
detle kapanmı§tır. Dinleyiciler 
bundan içeri giren adamın veya 
cesedinin kapı dışarı atıldığı ma. 
nasını cıkarmaktadır. 

Zira -az sonra spiker tekrar 
mikrofonunun önüne gelerek ne. 
fes n~fese su sözleri söylemiştir: 

- Teknik arızalar yüzünden 
neşriyat inkıtaa uğradı ... 

Nivuz Kronik] şöyle diyor: 
"Neşriyatı, Alman halkı tara. 

fından isitilmemesi için Alman 
telsiz mütehassıslan tarafından 
karıştmlmağa cok uğraşılan bu 
istasyon. hazan bir tek neşriyat 
esnasında müteaddit tul mevce. 
ler değiştirilmektedir." 

Bulgaristandan gelen 
göçmen kafilesi 

Nazım vapuru Bulg-aristan. 
dan son parti olan 1800 kişilik 
bir ~öçmek kafilesini getirerek 
Tuzlaya g-ötürmüş, fakat fırtı_ 

na yüzünden ancak dün karaya 
cıkarılabilmiştir. Bu son kafile 
ile bu yıl Bul<?aristandan yur. 
dumuuı getirilmesi kararlaş
mış olan göçmenler tamamlan. 

.. l"lli1'1F~h1!'!.Jl!!ll .. 1!!111 .......... .... • • . • r ~. . • . 

l kisi de biri birine hayrafl 

Güzelliklcıirıin urna ... ı olan parlnk ıli~ll·ı·iııılc IJirihldnc ,kar.' 
bc .... Iccliklr.ı-1 ,..,cv,::.iyJ gciriiycwlnr. Onların 

hahti;rnrlığmı \ "C !-ancktlcrlni 

Sabah. öğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa muntazaman 

kullandıkları 

Yaı·nttı. 
.-10 

Çünkii Hı\l>YOJ.lX snch't'P <U~lcı·I tcıııizh•lJlC>' 

kalmaz, eli-;; et !erini \ 't' di':'lcri kıl\\ ctlcn<liriı', 
ııl.:'ıza giren mikropları iıldiiriir. Böylece 

hiitiin \'iİ<'lHlun ... ıhhatini tc•min t•clcr. 

Mis Mitford hastahanede Hit. 
lerle kavga ettiklerini ve Alman 
şefinin İngilizleri tahkir ettiğini 
anlatmıştır .. Bu hadise genç kı. 
zın intiharına sebep olarak gös. 
terilmektedir. 

Mari Antuvanet 
Dünya haa vdisleri Hükumet lisansa tabi bir çok /' 

maddelerimizin harice gönde. ZA YiLER 

mıştır. 

"'r rilmesi hakkında son günlerde \... ___________ / 

HiTLERiN YEGENt 

Hitlerle çok yakın münasebet. 
lere malik bulunduğu yeğeni 
liret Robal'in de ı 930 senesinde 
tJbanca ile intihar etmiş olduğu 
malfımdur. Cen-azesi Viyanaya 
"imülmüş, Hitler de gizli olarak 

cenaze merasiminle hazır bulun. 
muştu .. 

Bukere in'ı:sar eden Mis Mit. 
ford, Lord Hedestal'in altı kızın
dan biridır. Sarışın uzun boylu, 
ve oldukca güzeldir.. Hitler ile 
sahsi rabıtalara malik olan Mis 
Unity Valkri Mitford hemen her 
yerde Nöremberg kongresinde, 
Avusturyanın ilhakından sonra 
Vayanaya girilirken ve daha bir. 
çok yerlerde hep Bitlerin yanıba. 
şrnda r,örülmüştü. 

Mis Mitford 1935 senesinden 
sonra hemen her yerde Nazilere 
ve şeflere karşı duyduğu sevgiyi 
açıksa bildirmekteydi. 

'UÇ HEMŞİRE 

Mis Mitfordı•n me!:~ur sanavi 
adamı Gines'den dul k:ılmış olan 
büyük hemşiresi Ki:ına. Münihte 

Koıneıli kısmı: lllnclistan Cevizi 
--0--

HALK OPERE'l'l 
Bu akşam 9 da 
KAI>I.:\LAHIN 
BEGE:'\I>IG1 

Yazan: 
M. Yesari 

---<>-

" 

R.\ŞlT RlZA 
E. S.\I>l TEK 
TiYATROSU 

BU GECE 
EıJirnede Aziz f5. 

bilenin Yeni 
Sinemasında: tik temsil 

S \ÇJ.ARl:\'Dı\~ UTAN 

ACELE SATILIK 
Biiyiiknıln<::ı ıleniz kenarında lıir 

tarafı cadclc diğer tarafı deniz 7 
orlalı hir yalı "5000,, liraya taşraya 
nzinıel dolnYısiyle acele ~alılıklır. 

Miir:ıcnal: Hiiyiikada Emlak Sim. 
sn rı Lü t fi'.re. 

mümkün olduğu kadar çok mü. 
saade vermeğe başlamıştır. Bu 
vüzden ihracatımız artmakta. 
dır. Yakında bir çok ihracı 
memnu maddelere de müsaade 
verilecektir. Bu vaziyetler ve 
ha.berter tüccarları çok memnun 
etmiştir. 

Ölüm 
Ordu mebusu ve Servetifünun 

Uyanış gazetesi sahibi Bay Ah
met thsan Tokgöz'ün annesi, 
Gülhane hastahanesi profesörle. 
rinden Dr. Murat Cankat'ın bü. 
yük kayinvalidesi, Ziraat Banka. 
sı matbaa müdürü Tarık Bolelin 
büyük annesi, divanı muhasebat 
azalarından merhum Halit beyin 
refikası Salihatt Nisvandan Ba. 
van Hatice vefat etmiştir. Cena. 
zesi 2 teşrinisani 939 persembe 
~ünü saat 11.10 treniyle YeşiL 
köyden Bakırköye nakledilecek, 
cenaze namazı Bakırköy camisin. 
de kılındıktan sonra Bakırköy 
kabristanındaki ebedi metfeni. 
ne tevdi ed!Jecektir. Cenabı hak. 
tan merhumeye rahmet ve keder. 
1i ailesine sabır ve teselli dileriz. 

Tilı ldy Cumhuriyet Merkez R•nk••• 28 / 10 / 1939 
AK T t F 

Kasa: 
Altın: Safi Klogram 15500318 
Banl~ıot . 
Uinklık . 

Dahilde7, i 111 uhabirlcr: 
Altın: Safi Kilog-ram RiB m 
Türk Lirası 

Tlari"fc7.:i ı'1ıı1zabir1n: 

Lira 

21.802.130.68 
ı ı.607. ıoo.-
1 ,;)-2.870.1 !l :l7.f>02.400.81 

f);)!J.816.81 
!" • ·~ . ,.._ "\ . 

1 l.080.200.14 

17.020.13 

// Sermaye p ~ ~ ~ ~ • 
fh.tiyat akçesi: 

1 Adi ve fevkalade • • • • 
1 

Hususi • • • • , 

Tedaui'1de1.:i Ban'h-noflnr: 
Deruhte edilen evrakı nakdive 
Kanunun 6. 8 :ııaddelerin te·v_ 
fikan Hazine tarafından vaki 
tediyat 

Deruhte ecHen evrakı nak .. 

İstiklal l.isesinin 4 üncü sınıfın· 
dan aldığım tasdiknameyi zayi et· 
tim. Yeni ini alacağımdan eskisinin 
lıükrııü yoktur. 

174 M. Cemil 
• • • 

937 seııe.si Kuıukapı orta okulun. 
dan mezun oltluıu. Aldığım diplo. 
ınayı zayi ettim. Jliikıııii yoktur. 

!\[uzııffcr 

1 

1 

-~, 1939 senesi z.ıı •. n ',ı yıılnız 

ZENtTH RADYO 
bütün dünyada dl~cr 3 !\tulıtclil 
Fabrikanın ~alınış olduğu H:ıd. 

yolardan fazlıı H:ıdyo salııııştır. 

6 ve 8 LAMBALI 

1 En son Model ı E :-; 1 T il 
Radyolarını tecriibe ediniz. ı 

llAKER MAGAZAI. lU:\D.'. her 

l~
yenJcıı rııti~ait fi:ıt \'e ş:ırttarlıı f 

~ ... ı.ı,ıırıklnrlır. 

------~ 
SAlilBJ: ASI" U.'ı 

Ba~ıldığı yer: l' \/\// \l:ııhııa~ı 

Umum Neşriyatı ıı!ııre tılen: 

Refik Abmrt Se\cnıııl 

vaziy ~ti 
ı:::===-===== 

Lıra 

1 ;;.000.000.-

4.217.t:JJ.2;; 
6.000.000.- 10.2l7.13l.2j 

1:>H.718.:iO:J.-

17.307.(J(W.-
~!tın: Safi KiJorrram 10 oıo 288 

Altma tah\·i!i k bil serbest 
dnvizler 
Diı!er dövizler ve b<-rçlu 
Kliring bakivC!leri 

diye bakh·e~i . . . • • H t.440.807.-

llazine taJ.'Villerı: 

Deruht"' edilC>n °vrak1 "lak. 
d ı \'C knr'"ılığı 

Karııınun 6 . q maddelerine 
tc .. 1'"':'1"' fTı:ı .. :ne tarafından 
va!:f tcc"i··at 

S('~,,,1,.1 ,.:; ... HfU!I: 

Ticari "P"otlf"r . • . • 

Eırlıorrı 1•e tahvilat ciizdanı: 
( f),.,ruhte eflilı>n evrakı nak. 

A ~ 1 ""'nirı lı<1rıuı..ı;.1 "'f""'l1 ve 
B l t'l hvl11t itH''lrf l"Vrr"tl" 

Serbe!=:f r><ıh'lm ve tahviJat: 
A ''n».<ıll'r: 

Hazineve kısa vadeli avam~ 
altın ve rl:jv11 iizerine 
Tahvil: t üzerine 
Hissedarlar 
&!uhtetif -

. . . . . 

2.8:l0.R lr>. rn 

ı:;H. 7 tR.:JO:t-

17.!lO':'.(l(J(;.-

202 OOH.!l t :>.2H 

47.WlO.W1.07' 
7 .:wo. rn ı.os 

7.40H.OOO.-
0.4:;~.22 

7$~7.421,00 

Y ııokiın 

ı (J.028.065. 73 

1 J1 .U0.807.- ,: 

' 

;;:;.100.6;;6.0j 1 

1 - •>-» s-- .00 j ·>·-·>-· ,.,.("'JıO 

4.:>00.000.- i 
17.H8t.3D7.40 ~ 

o:~.aıı:..7!>2.00 ~ 

Karşılrifı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle ·ıazedilen . 
Reeskont mukabili ili.vten te
da. va.Y>d. 

'riirk T,ir,.,.~, lıf P,•nıırrft: 
Altına tahvili kar il dövizler 
Di~er dn"izlnr ve alacaklı Kli. 
rin" hl) 1 ivelcri 1 • • 

Muhtelif • • • • • 

1 emmuz 193~ tarihinden itibaren; lsk1mto haddi 

17.0()0.000.-

1 n1;.ooo.ooo.-

2.610.7'8 

40.()(l 1.120.7·J 

:?!H.I &0.807.-
31.762.802.88 

10.00~. 731.:12 
. ')1.8;j1.227.2:> 

m= 

T.Iş. BANKASI 
KOÇOK CARi HESAPLAR 

~. 9 4 o 
iKRAMiYE PLANI 

Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 
1 lkinciteşrin tarihlerinde yapılacaktır. 

1q.:"-n il~rrrm;,,p/eri: 

1 <lct :.:ouo lirulık = 2000.- lirn 
3 

" 
1000 

" - 3000.-
" (; 

" 
j00 .. - 3000.-

" 1 :! 
" 

2:;0 .. - 3000.-
" 40 .. 100 

" - 4000.-
" ,..._ .. , 

" 
;)() ,, 37;)0.- .. 

!?IO ··- :;2:m.-
" 

_,, 
" .. 

Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarında 
en az elli lirası bulunanlar kuraya 
,. dahil edileceklerdir. 

---- ~ 
~ 

---------------------------~------------------~:;:;' B:ılıçclcr ıııüdiirliiRü için lüzumu olnn 500 ıınhnr kuınlıı çakıl ıı'~~ 
eksillmeye konulmuştur . .'.\luhnınmcn lıedeli 7!ill lira \C ilk teınirıP1f!, 
lira 2;; kuruştur. S:ırtnnıne zabıt ve ınuamel:ıı miiclürlüihı kıılemindc p 
rıilehilir. llınle 3/l 1/939 Cuma sünıi sn:ıt 14 de Daimi Enciiınende )ıı ti 
l:ıeuktır. Taliplerin ilk tcnıiııal rnnldrnz \'Cl n ınel.tuplnrıyle ihale ı;ıı 
ııııı:ıyycn saatle D;ıiıııi ı:ncüıncnıle hıılıınınaları. (SCi19) 

is~anbuJ P. T. T. Müdürlüyünden: 
ld:ıremiz elinde bulunan 4100 metre çanlalık bezden 120 X ı&O ııo 

yun da ı köşe dipli, 50 tnne harici koli ve 60 X 95 bo) unda 200 1 

h:ırİı'i cH:ık çnnt:ısı diktirildiktl'n suııra gcri)e kal:ıcak bezin ııııntı~1 

dan ı;o X 95 boyııııdn dııhili C\Tak ~·ııııınsı diktirilnıcsi işi için 25/10 ı•' 
Çarş:ıııılı:ı ı;ünii saat lG du mukarrer açık ek ilime için toplanan 1>0J11 .,_ 
yoıın şartnamesi dıılıılinılc Jıcr lıııngi bir tıılip ıntirııeııııt e:rlerncd1~1 

tlcn eksiltme 8/11/939 Çarşamba sa:ıt lli d:ı il. Postnhanc binası birili o' 
k;ılta P. T. T. ~liidiiı·Jiiğii odusıııdıı toplaırncnk :'lliidiirliik Alım S,ıllı11 li 
nıhyonııntl:ı ynpılnınk iizcrc 10 giin ıııüdıJellc temdit edilmiştir • 

;\luh:ımmen bedeli 1000 lirn, Mu\'akkııt leminnt i5 Iirndır. 
isteklileri~. olhaptaki şnrln:ıınesini görmek ve nıuvnkkal teıt11 11111

1e 
rını yatırmak ıızerc çnlışııııı giiııleriı1tlc ıııc7.l;ıir ;\liiclıirliik idtırl ı.:ıı ı.rıl' 
lc,·azıın kı'iınına, eksiltme giin ve snalindl' de 11111\'.ıkkal teminat ıuıı1' r" 
zu, 93() senesi için muteber Ticaret Od:ısı ve ikasile komis:ronn Il'IO 
ca:ılları. (9~ 

MüVEZZi A1ANIYO,~ 
lst:ııılııılıın lwr sr111tiıııll' !{nzr.tc s:ıt:ırak nıii' rzzilerc ihti>·ııc •'"'' 

•ı,ıktli lı•ıııin:ıt \'C hihııii :ılıl:"ık \'!''iİ k:ı~ı -:;:ırttır. l~th"rnlC'rin htll~: 
lıırl .\ııkıırn rnıldt'o;i 99·1 '•' 1 · 1 ın l'rrıli Srlek i'"ın ,r Tevıl ffı 

1 


