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belDe Nalla Yekli! Gew:ral Ali 
Fuat Cebeso:r ile Relııieömlıar is
met İnönü anamda aşağıda.lrl ıeJ
craOar teati olunmuşlur: 
Milli Şefimls Reislcumhunmuıs 

İsmet İnönü'nün Yüksek 
Bmnırlanna 

Yıırdamnu ııeHk ailarla örme
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Bir iki gün eooel, Tıirk eınefi oe Türk -1.d•ile Erauruma oman clemiryolrıRUn Enunımda ac;rlma merasimi. Sioa•ta da muaz zam bir Cer atölyu!"~n resmi. kiıfad 
yaprldı. Yukarıılaki resimlerde bu ili kifaf rumine ait iki intiba ve bu müna.ebet le Münakalat Vekilimiz A li Çetin Kaya nutuk söylerken gorulmektedır. 

ı 

lngiltereden 60,000,000 Almanyada iki isyan Çıktı 
Sterlin Kredi Alıyoruz Hitler İngiliz Adalarına HARiCiYE 
ltalya lıe lngiltere ve Fransa omba . Y agv dıracakmış ! 
Arasındaki Bütün Meselelerin VEKiliMiZ 
Kolaylıkla Halli Mümkündür Staı·n, Almanyaya Askeri 

• • 

Alman a ulunmıyacak Neden Endişeye o·· tüı Yardımda ____ 
Londra. %3 (A.A.) - Bu ~ooe Ber-... Londra, 23 (A.A.) - Reuter'in öirendiğbıe göre, İngiltere, pek ya.kmda 

aktedeeeti ümlt olunan bir mali anlaşma mucibince, Türklye)'O altmış mil
yon İngillz liralık bir kredi verecektir. Bundan başka, İngiltere, Türk lhra~
catının en büyük kısmını mas edecek tir. 

linden alın&n haberlere g-öre, Statt
halter ne Ganleiter'lcrln, Berlln'de 
içtima.a dav~t edilmiş olmaları, Bit
lerin her türlü sulh ümJUeriDI ier -
kettiği manasını taşımaktadır. Bu ttl
barla, Fülırer, muhasematın daha 
müessir bir tarzda sevk ve idaresi i
çin ittihazı lb:•mgelen tedbirler hak
kında, parti zimamdarlarile .lsttşare 

etmek &rzusunda.dır. 

Dün Parti Grupunda 
Moskova Müzakere
leri Hakkında Uzun 
Beyanatta Bulundu 

.. ' 

TURKiYE 

iTALYA 
İki Devlet Arasındaki 
Müşkilat Halledilirse 
Bir Konferans Top-
lanması Muhtemel 
Beme, 23 ( A.A.) - A!lonan siya 

si maıhafili, Tü:r:k - Framız - İırıgi
l:iZ muahedesinin a.lodi _hadisesile 
fe<vkaıl:a:de meşgul olmaktııdıır. 

Basler ?llaclJ:riclı;tEın ı;arretesi
nin Ber'lin m:u'.hall>iri cumadan 
beri mü.şaıhede edilen kaili si -
y asi faali'.Yeti ve /bu ımey anıda 
Türk ruplamasisinin ceınııbu şa:ııki 
dwletııeri neminıde ve İtalyanın 
da her taraftan gösterrneğe 'baş
ladığı faa}iyeti kaydeyleınekte
dir. 

Bu cüml.edeın olaralk lbir Beıl -
grad ılıalberi, eğer İtalya ile Tür
kiye arasındaki müşkürat izale e
dilirse Mussolini'nin cıenutıu ş:rrki 
deviletkı-Yıden ~ bir kon 
feransın iÇtimaı.nı derpiş ~
ğini :ı:ıurunnek\edi:r. 

Loıırlra, 23 (A.A.) - Royter 
Ajans1 tıi:ldiriyor: 

Times gaze\Eei, 1bıışmakalesi-n
de diyor ki: Berlıin'in, Türk - Fı-an 
sız - İngiltere paktını fena suret~ 
le karşrlaması, J:ıu palktın Nazı 
ma:haiili.nde tevlit ettiği hayretı 
göstenmektedir. 

(Arkası 3 iincü sayfada) 

Yeni Tefrikamız 

BOYOK TARİHİ 
ROMAN 

Bu mühim esere 
kadar başhyoruı. 

"-
birkaç güne 

Bu anıaşma bakkındak1 müzakereler, Türk - İngiliz - Fransız paktının 
akdi ne neticelenen görüşmeler esnasında yapılmıştır. 

TÜRK - İNGİLİZ - FRANSIZ PAKTININ BİR NETİCESİ 
Londra, 23 (A.A.) - Observer gaııetesinln diplomatik muhabiri, Bitlerin, 

fimdi bütün dlkkatinJ diploma.tik cephesinde teksif ettiğine ve bunun, kısmen 
Türk - İngülz .. Fransız paktının bir neticesi oldufunu bildirmektedir. 

Bu ınuhablr, Ankara ve Komadaki Alman elçUerlnln Bcrlinr çağrllmaları
mn, Türk _ İngiliz - Fransız paktının. Almanyayı endişelendirdiğine delil 
teşkil ettiğini ilave eylemektedir. 

HiUerin diplomatik cephesinde rastlayacağı. güçlükler bundan böyle ken
d iliklerinden artmaktadır. Zira, Türk - İngi1iz - Fransız paktı, halihazır siya
set.inde başlıca ıimll olmak istidadındadır. Bu pakt, idaresi ve neticesi üzerin
de diplomatik kuvvetlerin hikim bulunduğu bu harpte, birinci derecede bir 
dJplomasi zaferi olmuştur. 

İTALYANIN VAZİYETİ 
Şu nokta şimdiden müşahede ediJm.iştil" ki, İtaJya, 

ümit ettiği gibi Sovyet Rusyaya. ya
kınlaşmak şöy le durs~ &lkaolarda, 
getıen İlkbaharda Almanya lehine o
larak kaydettiği vaziyeti tekrar ele 

geçirmek tçln, bilakis pusuda bekle -
mektedlr. 

Von Rlbbenlrop'un i 
B ü y ü k M i il e t ı 

Diker taraftan, Türkiye - İngiliz -
Fransız paktının Akdenizde müdafaa 1 
ettiği menafi ve em.niyet, İtalya, Fran
sa ve İnriltere ara.sında muallakta 
duran bütün meselelerin kat'i ve dos
tane bir tanda halline o kadar mü -
saittlr ki, Altnanyanın Ruma elçisi 
Fon Maltenzen Ue Fon Papen, her iki
si de, HUlerle şimdi yapacakları gö -

riişmelerde, bayii müşkil anlar geçi
receklerdir. 

!(.ahi.re, 23 (A.A.) - Mısır matbu
atı, üç taraflı Ankara pa.ktoım lm .. 

za.sındall:i e)'lenımiyeti te bar ÜZ etUr
ınektedir. 

' 
Meclisi Toplandı[ 

Ankara, 23 (A.A} - B. M. Mec-ı 
!isi /bugün Şemsettin Günaltayın 
!başkanlığında yaptııtı toplantı -
da Millet Meclisinin 1939 yılı 
Temmuz Ağustos aylan hesabı 
ha-kkındaıki ıınaibataya ittilil pey
da eylemiş, Anlkara şehri imar 
müdürlüğü, havayolları devlet 
işletme idaresi, hudut ve saıhliller 
sıılıılıat umum müdürlüğü ile talh
lisiye umum müdüıılüğiinü.n 1935 
yılı hesaıbı kat'i'.ler1ne aıt ıınazha
taları da kabul etımişfü. Meclis 
gelecek toplantısını 1 teşrinjı;ani 
çarşamba günü yapacakıtır. 

Finlandiya Rusya 
Müzakereleri Dün 
Te k ra r Başla dı 
Sovyet - Finlandiya 

Büyük Tahşidat 
Hududunda 
Yapılıyor 

Kaunas, 23 (A.A.) - Buraya 
gelen Rus askeri heyeti Litvan
ya askeri he-yeıtifo, Rus askerle
rinin Litvanyaya girmesi husu
sunıda istişarelere ıbaşlamı.ştır. 

Rus heyeti Vilr. ı mrntakasıru 
Litvanyaya teslim etmek sara -

!eri 24 ilkteşrindc Vilno'ya .gire
cektir. 

Moskova, 23 (AA.) - Finlan
diya muraıhhası Paasikivi, refa
katinde Finlandiya maliye Nazı
rı Tanner ve Sovyetler Birliği
nin Helsinki sefiri Derevianski 

Arko.sı 3 üncü sa faaa 

Alınan hükômet merkezinden ah .. 
nau son haberlerle, nazilerin, ilk ev • 
vel, amansız ha.va hücnınlarile ener
jik. bir abluka. yapmağa teşebbüs e -
decekleri lntJbaını teyid etmektedir. 
Fransaya karşı, garp cephesine karşı 
yapılan harekat, bu takdirde, belki 
de teyid edilecekıtr. 

Daily Mail gazeteslnln Amsterdam 
muhabiri, Berltn konferan,ından ba
his bir yazısında., dlyırr ki: 

Bitler'in sabrı o karlar tükenmiştir 
ki, kırk sekiz saat zarfında. Fransaya 
ve İngiltereye harp ua.n etmesi môm
kündür. Bu muhabir, g.ı.rp cephesin
deki sükünet.e mukabil, İngiltereye 
karşı büyük bir taarruza geçilmesini 
ve harbin şiddetlendirjlmesini müm -
kün görmektedir. 

Türk - İngiliz - Fran~n. paktı. bu 

mUhabire nazaran, UiUe:-in k:..rarmı 

lacll etmlşllr. 
STALİN RED CEVABI VERDİ 

Nevyork Herald ga.:ıetesinin Paris
len blldlrildiiine &öre B. Slalhı, mt
lerin hususi mektubunda mündemie 
Sovyetler Birliğinin müttefiklere kn.r .. 
şı Abnanyaya. yardım etnJ.esl tale -
bhıi naun dJkka.*e al.mamağa karar 

vermiş lir. 

1 
1 

Ankara, 23, (A-A.) - Parti Grupu 
Umumi Heyeti bu&ün dl/10/939> 
Büyük Millet MoolW Heyeti lçtima
mda.n sonra saat 15.30 da Reis VeklU 
Ra8an Saka'nın başkanlığında top -
landı. 

Buzamede yalnıt. :Mıoskova seya -
ba.ü.ndeıı a.vdet et.1niş ola.n ilariciye 
Vekilimizin Gnıp Umumi Heyetine 
11e:Reeği imbat me"fl:llu vardı. 

Celsenin açdmasmı müteakip 

Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu !IÖ• 

alarak yinoi giiDde.n fa.zla devam e

den MoskMa mü:okeıatllla ait izaha.
la başladı. 

Moskova.da innas edilf"ll meseleler 
bak.kında teaU edilen fikirlerdeki vu
zuh ve seraha& ve iki devlet a.rıısın -
dakl dostluğun. samlmtreilnl gösteren 
karşılıklı beyanat, umumi heyetin 
:memnuniyeU:ni m.uolp olmu.lljtu.r. 

İki saatten fazla devam eden bo i
zaha.ti müteakip bir lkJ hatip sör: al

(Arkası 3 üncü sayfada} 

!Bulgar Kabinesi 
Yine Köseivanof Ta
rafından Kurulacak 

Soly.a, 23 (A.A.) - Balgar ajansı 
bthtiriyor: 

Kral yeni l<abiMnln ~· lek
- B . Köselvaııofu melllllr elmlştlr. 

Sofya, ıı (A.A.) - R.oyler aja11S1 

Bu guetenln ili.ve eUiğine göre, il. 
(Arkası 3 üncü seş:Cada~ Garp ....... ea'delr:I - --~ bir l&1lba 

Kftı, Ba•eeJan. .aüadar ede.a mö
hbn meıseldutn mena.u b•I ld•i'W 

"' sında bllaba _,ıılerlD loablnede 
~ edllmeslul """ ..ı. 1 1;111'. 

loarp Ceph~de Vazlye"tl 
Yeni kablneain il•- Jıu «ece, ol

massa - Krala tı*dim edilecek -

Ur. 

Alman 
Asker ler 

Ordusundaki Tirollu 
Kaçmıya Başladılar 

BUGÜN 

il H O R R İ Y E T E 
CEPHEDE YALNIZ TOPÇU VE KEŞiF KOLLARI 

MOSAVATA 

D AİR 1 
FAA LiYETTE BULUNUYORLAR 

Paris, 23 (A.A.} - Boyler A
jansı bildiriyor: 1 

1 Fransız ıbaşkumıınidanlığı ta -
raiı!Jl'lan yapılan parlak •bır •E>V

küloeyşi hareketi, Alınan eıikfuıı 
hanb'yesinin plfuılarını boızımwr l 
tur. A1manlar, kenıdi topraklarını 
işgal etmekte lbulmıan Frans12 kı 
talanna karşı, geniş mikyasta bir 
a uz neıkn d ii-

l&. GeRera.l Gamali:n, bu a>razi:ı'i 
· "'- '-"-li ............,;., orıırla gız'=e w•u ye ~ ............. 

sadece ıbi:r iki taıbur as]oııırlere, 

Atatür~le bizim kadar l 
insanlık dcı ö ğ ü n sün 

. ...,,. ..... ,,.,.,.... .. .,,. ... '""""' . ... ............. . 

! 
Yuan : Seltml izzet Sedos , ., 

~ ateşine .kafi gelecelk 
n:ıiktai'da miilriımmat 'bırakmış -
tı. Bütün ııµ!lda.- yerli yerinde 
duruyordu. Alınaıüa.r. Fransız
ların iki ı:ü~nbeıi çekilip git-

1 
ntiş olduklarını, aııcak, taarruz Ü Sa f d 1 
hareketi boşa çıkiı8ı zaman an- 3 Unc Y amız a 
lıyabilri1işlerdir:. Fransız ordusu- ı Okuyunuz. 
nu sıkı sıkı yııkalam~ o1duklıır:ı-· \a-.. --.. -;;;miiiiiiiiımiiiiiolliiiliiiiiiıiıi-.ıiilı""'il.f• 

(Arkaı;ı 3 üncü sayfada) 



SAYFA-:! f K O A M 

. . 
Hatıratı Yazan : Eski Topçu Müfettişi Emekli 

KEMAL KOÇER GENERAL 

Bazı Tehlikeli Elemanların Muhtelif Yallar
dan Anadolu İçlerine Sokulması İsteniyordu 

Müdafaa sıstemini ve oradaki 
kuvvetıeri vakit vakit ııelen ra
porlarla tesbit etdllek mümkün 
olmu~ u. Aocak, iıhtiyaca kiıfi bir 
rapor ve bır krokiye kat'i bir lü
zum vardı. 

De'1i B., at:>k bir gen~ir. Meş
rut>Y'!te ta.ı«>ddü.ın ecıen yıllarda 
Erzururnda hürrıyet uğurunda 
sa vaşanlarda ndır. Bir miihıan bas- ' 
km hareketinde deıiyi eğri pala
sile iş başında g(ıreILer, bu ke
şif vazifesıni de başarabileceği
ni temin ediyorlaııdı. 

KaragümrüğÜ!ll asude sakini, 
Milli Müdafaa teşkilitırun ateşin 
bır uzvu ıaı. 

Başaııdığı işlerıde tııışkııxa ha
reket te eden B. ye edeli. sifatı 
izafe edumı.ş~...r ve Clııekiır.Uirı \.ara
fından böylece tarulır ve çağırı
lır. Yiait, lakapsız. olmaz. Bu it
tilha.fı diriğ tııru:yeıılerin belJti 
haklan da vaııd..ır. 

Deli B. vazifeyi üzerine aldı
ğı zaman<la, evinde y araJ.arı işli
yen eşi de uzun zamaındanberi ya
talak bir hasta ıdi, kaılaıbalıklı 
ailenin elemu.erini ciilldir.ıniye sa
vaşıyordu. 

B., ressam ve haritacıdır, çi -
zeroği krokilere güvenile!bilirdi 
Kendisine az zaıınanda bu müıhım 
i.:;i ba.şarmasıru hatırlattilll, söz 
verdi 

Ancak esaslı bir raıpor ve kroki 
bu mınta.kada uzun ooylu dol~ 
mak!la kablıd!. Avcılık yoluyla 
bu yasak 'bölgeye gırış kaıbıl ola
mazdı. Avcılar, niliayet zeki a
da.mi.ardır dıkkatı celbedebilır
lerdi. 

B., !oolayca beıı>Ziyebileceği ltfu
lebici kıyafetini tercili etti Bız 
de leb"ebici rolünün nasıl oyıi.an
dığcru ıreki arkadaş ta bilmez 
deg~.rli: Bir zipka, bır nunt.an, 
bir kuşak, tozluklar, yemeniler 
ve sonra· içerisi lEibldbi ile dolu 
bir lıey1be, elde .bir terazi! 

B, Merdiveııköyüııe kadar ha
ritanarım götürdü. Tevfik baıba 
ve arkadaşları ona ·bütüın kuvvet
lıerile yardım edeceklen:lir. O ha
valideki köy leııde de barınabilir. 
Lelbl-abi satıyor, mukaıbiliOCe nıa
liımat alıyoııdu, Krokilerini ak
şam konak yerinde dinlenirken 
kıymet1endiriyord u. 

Mınta.kanın bır başından o1ıür 
başına kadar dolaştı ve kroki -
!erini yaptı. Birkaç kiığ1t toilba 
üzerine geçiri1en esa<slar maksa
da kMi geliyordu. Lelbl€lbisini 
nazlı satıyordu. Satı.ş nizamını, 
vazıfesinin çıkanna uytlurabill -
mişti . 

B. den, dönü~üııde rolü hak -
kında tafsiliit a1mıştım. Şu s'ra -
da kendis;rı.e rastlıyabilseydim, 
hır hafta devam eden çalı..<ıma -
!ar.na dair çok şeyler öğrene'bi
lecekti'lJ'.1. Kıymetli arkadaşımı -
za ancak bir iki sütun ayırabili
şımden müteessirim, kusura ba.k
maz?ar. 

Krokileri merbutlarile birlik -
te takdim edilmiş\ i . 
MEMLEKETE SOKULDUGU 

DU'."JLAN MUZIR ŞAHISLAR 
Bazı tEıhlikeli elemanların muh

telif yolJardan Anadolu i!;'eri!e
rine sokulmak istendikleri, bun
lardan bir ka.çmın da İstanıbula 
geldiği, yapılacak tahkikat ne -
tıcesinin bildirilmesi vazifesi a
lımnıştı. 

Bu elemanlar, gayelerimiz için 
olduğu g:ibi kendi sahalarında 
ve prensiplerine göre emniyet 
a"ayan müste<Vli kuvvetler için 

de bir bakıma göre söyk-:nezler
di. Cereyanl.ar, QOk mılhtelitti ve 
biribirı-A··lıe ç~rpJ'iıyoı:ıdu. Bir kı
sım kiru komi ~ıler üzerinde 
duruluyordu. Yıllarca d.,-vam e-
den çaı~alarla saımi.miyetle

rini ve hüsnüniyetlerini ö.ç.ü -
ğürnüz is!ilılbarat ad-rniann -
aan ise yarar malümat alnıak ta 
faydalı olabılırdi. Dost.:anmıza 
rnüraıcaatla vaziyetin bizJll lıe
saıbımıza tenvirıni rıca ettim Pan
tikYan dedi ki: 

İstan.bu.Lda şüphe ettiğıniz mu
zir teşekküıün azuılarıııuan hiç
bir fert bulunmarlığını ;;ize •e
min edebilirim. Bunlarıc şımdi
ki icra sahalarını billnez =-ıegılsi -
niz. Bu zavallılar, öyle kuvvet -
!erle teşriki mesaiye mecbur ol
dular ki, ne buradaki kuvvetler. 
ne de_burada dayanmak fikrin -
de buluoouklan ırktaşlarından 
hiQbir müzaheret göramiyecek -
lerdır. Be.ki Anadolunun meş -
gul yerlerinde yaıbancı emellere 
alet olan serseriler var, fakat bu 
gibilere acırnalıdır. Milli ardıı 
mıntakasına girebUe:eklerini ü
mit et:miyorum. İsta.J>bul muhitı 
için kat'i olarak temin edebili
rim ki, bu de~bederlerden bir 
fert dahi burada barınırnak ara
yan yoktur. 

Gruu, İ:s1 an bul cephesinden 
mes'ul:dü. Mehazlerini de tasrih et 
rnek üzere sorulan sua..Jere der
hal şifre ile cevap veriırniş'i. 

FiLhakıka İstanıbul o sırada 
tehllikeli şah;slan barır.rlırmıyor
du. Diğer kanaıl;;,.aJaıı alınan ma
llı.mat ta bu teminata h.ak ver -
m.işti. 

GÖNDERİLEN HARİTALAR 
Henüz grup teess:ü5 etmeı.den 

ve Ankaııa hükümeti de kurul -
maz.dan evvel şarktan harita is
tiyorlardı. BırÇ'Ok haritalar teda
rik edildi. Haritada müh:rn as
keri maddelerden saıytlıyordu. 
Diğer tarafban birçokılan gölge
sinden iWküyordu. Maksu.diye he
nında merhum Erzincanlı Yusu
fa, Erzururna gönderilmek üze
re birkaç bin harita tevdi edildi 
ve bilfilıare makbuzu aJınru. 

Grup faaliyete başladık!tan soıı 
ra sevki ehemıniyeti hıaiz değil- ı 
di bu gibi swkiyat ta pürüzsüz 
cereyan ediyordu. 

NAKLİNDE BÜYÜK TEHLiKE 
MELHUZ MEV ADDI HARBİYE 

Bu maddeler, büyük itinaya 
lüzum gösteriywdu. Esasen nakil 
vasıtaları bu tehlike.i madde -
!eri kat'iyyen almaktan imtina 
ediyorıaruı. Haz€rde bıle kolay
ca infiliik edeoilıe.n maddeleri hu
susi va;ıtarnrile nakleı.mek mec
buridir. Vapurlarla se<Vkiyatta 
bu grbi madd€Jeri araya karıştır
maJ< bilerek tehlııkeye düşmek o
lurdun. 

(Arkası var) 

* AÇIK TEŞEKKÜR 

Emekli General Kemal Koc:er'e, 

Milli Sa.vıışla vatanıma karşı yap
t1ğun naçizane vazifeden dolayı is
mim İkdam gazetesinin 14. 15, 23 ve 
21/10/939 larihU nüshalarında ıez

kir btiyurulmuştur. Ferdin vatana 
karşı medyun olduğu bu vazife ger
çe ıazeie sütunlarına &eçmeie değ"

meı: ise de hakkımda buyu.rulan te
veccüh ve takdire teşelr.iırler eder ve 
sayı-ıJarım.ın kabulünü rica ederim. 

Karabet Boga.syan 

EDEBi ROMAH: 54 

Karlı Bir Kıs Sah h 
Selami İzzet - Mefharet Ersin 

Bilhassa genç adam götlerini 
Pakizenin siyah kadife tuvaleti 
iç,ndeki emsalsiz vücudünden, 
kızıl ve mavi alwlerin tatlı bir 
pmrJbelik wrdiği f(Üzel yüzünden, 
ve odanın gay€t ince bir zevkle 
tertip edi1m!'i loş aydınlığında 
J,ariku it.de bir par;ltı ile yanan 
aıtın :;açlarmdan ayıramıyordu. 

Genç k.adı.n onun hatırlarlığııı
dan, onun tMıırnin ettiği.nden mu
hakkalk ki bin kat da:ha güzeldi 
&ınra irsaru ken.dine ç-ek""1, in
snna onu se\ ......... k, o~amak, hat
ta hırp.ı.lamak isteği veren garip 
ilıır cazibesi vardı. GaJo;p onun 
ıbu kaıdsr güzel, böy1e mukave -
met edılamiyecek kadar gü:zel. ol
duğunu niçin unutmuştu?. aca-

ba? Kendisi gi.bi her zaman her 
istediğine maıik olrnağa alışık, 
kanı kaynayan, ele avuca sığmı
Yan bir erkeğ"n bu kadar eınsa1-
siz bir kad· karşı koymasının 
imkanı var mıydı? Galip bütün 
bunları akLndan gc-çirirken 'bu 
gece buraya yalnız başına gel -
nı •kı.e büyük bir ha' a l,L<Lğini 
düşünüyor, içinden kendı kendi
ne: •verdiğim sözü tutaıbilw:ıek 
için Allah bana kuvvet ve:r:ıın.• 
diye yalıvarıyordu. 

Genç aıda:m nihayet korktuğu
na uğradı. l\fübalı.asa hiç farkın
da olmadan hususi bir ma:hiyet 
aJırnağa başladı. Pakize ocakta 
taUı biır lımnurtu ile yanan odun
la:rm rengfuıeıı.1t alevtııden göz
lerini ayum.adan sordu: 

lngilterege Almanlar Tacir-
Yaptırılacak ı~rimize 

Çanal~kalede 
Müşki- Bir Deniz 

Çıkarıyorlar Kazası Oldu Yeni Vapurlar lat 
İngiltereden Teklif Mek
tupları Gelmiye Başladı 

Denizyolları için İngllt.ereye ısmar
lanacak olan 11 vapur için İngllb 
tczgihlanndan teklif mektupları gel
meğe başlamıştır. Vapurları inşaya 

talip olanlar arasında Denizbank :za
manında açtlan münakasaya da gir

miş olan ve ismi üzerinde o zaman 
hayli dedikodular dönen Von Hont.er 
r.rması da vardır. Münakasa m.üdde .. 
H ay sonunda bitecektir. 

BELEDiYE: 

Yeni Alınacak Memurlar 
Lise mezunJ:ırı arasında gümrük

Jerde memur olmak istiyenlerin im
tihanı dün yapılmış ve 61 kişi l'irmiş
tir. Sualler A.nkaradan kapalı zarfla 
g-elmiş ve cevaplar da mühürlenerek: 
Ankaraya gönderilmiştir. 

Kazananlar münhallere yerleştlri .. 
leceklerdir. · 

MAARiF 

Akademi flüdürUnün lzahati 
Güzel san'atlar akademisi direktörü 

B. Bü.rhan Toprak akademinin resim 
şubesi hakkında yapılan bazı iddia
lara ka~ılık olmak üzere şu izahati 
vermektedir: 

cır:- Resim !JUbesinde dört sene ev
vel yapılan ıslahattanberi kaydolunan 
talebe mlkdarı her sene gittikçe faz
lalaşmaktadır. Şöyle ki: 

Bu şubeye 1936 - 1937 ders sene -
sinde (65), 1937 - 1938 ders se~eşin
de (79), 1938 - 1939 da (95) ve bn 
yıl ilk yoklamada (100 talebe ka
bul edllm.lşıtr: (37) tan~lnin de yok-
laması yapdmak üzeredir. 

Şefin maaşına g-elince; o da bin U
ra değil yedi yüz elli Ura olup bu pa· 
rayı hem reslm şubesi ş:efliiindekl, 

hem de 1eni tesi! eylediği l'r&vür ve 
litograf atölyelerindeki mesaisine 
karşılık olarak almaktadır.• 

LiMAN -----
Liman Ameles:n;n Vaziyeti 

Harp dolayısile limanımıza ecnebi 
vapurlar gelmedlilnden işshı kalan 
liman amelesi fena vaziyettedir. Li -
manla.r işletmesi um.11.m müdürlüğü 

bütçesinden bunlara lmkin nisbet.in
de nakdi yardımda buJunacakbr. 

İşsiz a.melelerin başka işlerde ça. -

Iışlmlması için de lelklkler yapıl 
maktadır. 

Yeni Bif Tarmalm:me 
Liman işletmesi ur:ıum müdürlüğü 

bütün müdür ve memurların vaz~fe 
ve mes'uliyetlerini ayıran bir tali -
mat.name hax.ırlamakt:ıdır. 

GÜMRUK 

Günirüklerdeki 
Malları 

A~ır.an 

19 Teşrinievvel akşamına kadar 
gümrüklere gelen Alman maJJarmm 
memlekete ltbalid.e müsaade edilme
si üzerine dÜl;lden itibaren bu mal -
ların çekilinslne ba.şlannı.ıştır. 

MüTEFERHll(. - Ankara Radyosu 
Ankara radyosu vukua gelen 

bir arızadan dolayı dün akşaım 
n~iyata 20 dakika .kadar geç 
ba.şlamıştır. 

- Biraz kendimize dair kon~ 
sak, kendimize ait projeler yap
sak nasıl olur? 

- N ıı gibi projeler? 
- İstikıbale dair ... 
Genç atlııırn Pakizenin maksa

dını anlamaımazl;ktan gE'hne -
ğe lüzum görmıuJi. .3esi.nde ümit
siz bır ifade ile dudaklarını büık
tü: 

- Ne için va;ctile kan;ılaşma
dık Pakize~ Niçin yıllarca evvel 
binb;rimizi bularnaıdık, birilıiri
mızin mevcu.dyetirnen haıberdar 
olamadık. O zaman her şey 'baş
ka olurdu, hayatımız tamaanile 
başka bir cercy an talüp Erlebiıiır
di. Fakat şirndıdcn sonra bizim 
için uıe gibi bir isthlııbaJ mevzuu 
baıhso:abilir?. 

- Yani evli oldui;'Un için mi 
dernek istiyorsun? 

- Şüphesiz. 
Pakize hiçbir şey söylemedi. 

Sadece m:lnidar bir gülüşle du
dak1arını büktü. Genç kaıd;n elin
deki silfilıın hiQlıir münak.a~a:ya 
hiçbir müdafaaya lüzuım h.isset
tirnıiyecek karlar kuvvetli oldu
ğuna sminıdi. Galip biır müddet, 
gözleri ocaktaki alevlere takılı, 

Bulgaristana Ci:!en 
Mallar Orada Sahlmış 

Alman fabrikaları tüooarlarım.ıza 

miişkülıit çıkarmaktadtrlar. Harp 

başladığı zaman limanımızdan Bulga

ristana kaçan Alman vapurlarında 

memleketimize ait mühim mikdarda. 

mal bulunuyordu. Tüccarlarımız bun

ların tekrar memleketimize ,.etlril -

mest için Alman fabrlkaJa.rına müra

caat etmişler, ra.~at fabrikalar bu 

maJJan Türkiye yerine Bu.Jgaristana 

satacaklarını ·söytemişlerdlr. 

İhtiyaçlarını temin edecek mallan

m bu suretle alam.ıyan tüccarlar müş

kül vaziyette ve malsız kalını.şiardır. 

DENiZ 

Haliçte Yapılacak Vapurlar 
Dnizyollan idaresi Haliçte Kasım.

paşa fabrika ve havuzlarında önü -

müzdek.i İlkbaharda kızağa konacak 

olan üç vapur hakkında haz•rlıkl.arı 

tamamlamıştır. Vapurlar Adalara ve 

Ilaydarpaşa, Kadıköyüne işleyen va

purla.rdan Erenköy ve Göztepe bil .. 

yiiklüğünde olacaktır. Projeleri ha
zırdır. 

Cumhuriyet Ba)Tamı 
Seferleri 

İtalyan Balıkçı Gemisi 
Bir Motöra Çarptı 

Evvelki gece Çanakkale Boğa.zar.

da bir deniz kazası olmuştur. 
İtalyadan limanımıza gelmekte o -

lan İtalyaµ. bandıralı kaptan Maryo 
ld.aresindeki Llsya bahkçı gemisi sa
baha karşı saat 4,30 da Nara burnu 
yakınında İstanbuldan İz.mire git
mekte olan Ali kaptan idaresindeki 
99 tonluk Amasya motörllne çarpmış 
motörün baş bodoslama.smı parçah -
yarak büyük bir yara açmıştır. İtal
yan gemisi kaza.dan sonra yoluna de
vam etmiş, Amasya motörü ise içine 
dolan sularla yoluna. devam edemiye
rek güçbela. Çanakkale limanına sı -
ğuıabilmiştir. 

Çanakkale liman reisliği ve adliye
si tahkikata başlamıştır. Diln İstan -
bul liman resiliğine İstanbula gelmek
te olan İtalyan gemisi kaptanı hak -
kında taklbat yapılması bild!rilmiş -
tir. Kaza hakkında fazla tafsil:it alı • 
nmamı~tır. İtalyan bahkt'ı gt'misinin 
bugün celmesi beklenmektedir. 

EKONOMi 

Türk - r.umen T:care! 
Plüzakereleri 

Türk - Romtn ticaret hPyetıeri dün 
saat 17 de Tophane ko kund.!' Lop 

lanmışlar l!'e yapılacak anlao;ıma ü 
zerinde görüşmüı,.;l('rdlr. 

.Müzakereler 15 g-ün kadar süre -

Denizyolları ve l}irketi Hayriye 

Cumhuriyet bayramı oıa.n 29 Teşrini
evvel Pazar günü akşamı gece yan
sından sonra. Boğaza ve Aı:;'\ra se -
ferler yapacaklardır. 

cektir. 
l 
ADLiYE 

Saat 1,5 ta Köprüden bülün Boğaz 1 
iskeJe1erbıe bir vapur kalkacaktır. 

Yino ayni ı;a.atte Kiıdıköy'"\re bütün A-\ 
da iskelelerine de birer posta hareket l 
edecektir. Ayrıca daha sonra saat ı 
ı,30 da Haydarpaşa ile K.adıköyüne 
ve ÇengeJköyüne kadar olan Boğaz 
iskelelerine birer vapur daha kaldı
nlaeaklır. 

----
Havale ff.emı:runun 

ffıuhaktmesi 
Sahtek:fırlık suçile adi iyeye ve

rilen Pruıgalll poota:hanesi ıhava
le memuru $adini n muhakemesi 
ne dün ağır cezada ıbaşlanmış -
tır. 

İddiaya göre maznun; kendisi
ne havale gelen birisine ait 40 li
rayı ıınut.emedin imzasını talldit 
ederek zimmetine geçirmiştir. 

SORUYORUZ! 
Şadi; dünkü ıınulıa:kemede su

' çunu ınkar etmiştir. 

Biraz daha sür'atli 
olmak lazım değil ıni 

Okuyucular1D11zdan İstanbul ~t
lıa.li.t. gümrüğü memurlarından 

Süreyya Şen gönderdi.il mektup
ta diyor ki: 
«- 932 sene!lllnde Mardina b:ığlı 

Midyat kazasında. buluna.o karde· C 
şı.ın Suphiı,in yanına gitmiş olan 
annemiz Seher 15·11-939 da ora.da 
ölmüştür. Annemizin asıl k.ayıHı . 
bulunduğu Eyüp nüfuıı. memurlu
ğuna l\'lidyat nüfus memurluğu ö
lümünü bildirmemiştir. Eyüp nü
fus memurluğundan 30-6-939 ta
rih ve 1435 numaralı bir yar.ı. an
nemizin ölümü hakkında Midyat 
nüfus memurluğuna ve yine ayni 
tarih ''e ayni sayıh blr yazı ile 
de babamızın ölümü hakkında. 

Beyazıt nüfns m('murlıığuna yazı
lan tezkerelere, aradan tam iki ay 
on gün geçttğ-l halde h5.lii cevap 
l'elmemiştir .. » 

Biri Eyübe 15 dakikalık, diğeri 
enfazJa üo günlük bir mesafede 
bulunan mahallerden ge!ecek ce
vapJann gecikmesinin sebebini 

Soruyoruz! 

dalgm ve mahzun sustu. Sonra 
yavaşça eğildi, Pakizenin kana -
penin kolu•nda duran ·beyaz yu
muşak elini kendi ateş gibi ya -
nan çelik elleri arasına alarak: 

- Seni seviyorum Pakize, de
di. Seni çılgmcasına seviyorum. 
Senin yanında olaıbi.1mek, güzru 
yüzünü gÖrt•bilmek, eiini biran 
böyle avuçlarınıda tuta!biJırnek 
için her şeyi çiğneyip geçebile
cek kadar seviyorum. Bu artık 
inkar kabul etrniyeook bir haki
kat. Fakat işin akıl sır errniye -
cek bir cıheti varsa ayni zaman• 
da Peymanı da seviyorum. Bit
tabi ona karşı duyduğum sevgi 
ile sana karşı duyduğum sevgi 
arasında dağlar var. Onu meıılıa
mete, himayeye, alJt#kanlı.ğa ben
z"'° garip bir hisle eziyor ve on
dan bir türlü aynlamıymum. 
Bilmezsin Pakize, Peyman ne iyi, 
ne dürüst, ne can.dan~ ne vefa
kar bir ktııdır. Riyakarlık, iki 
yüzlülük nooir bilmez, Özü sözü 
birdir. Sevdiği insana canını fe
da edercesine dört elle sarılır, 
Evlendik ev le neli be mm ne ka-
hırlannn, uıe eziyetlerimi çek -
miştir, ıbeniıınLe berırlıer ne sı-

Neticede, kendisinin yine bir 
~ahtekar.,k yüzünden bir.nci ce
zada •bir davası olduğu anlaşıla
rak iki had;senin, ~evhiden mu
hakemesi kararlaştırılıp suçlu 
U::'v h.lJ.lılo..n.ey.... .göııcleri(nıiştir. 

P OLIS ------
Sarhosluk 

' Edirnekapı da ka~eıboyu yolu 
üzerinde sarno0 bir halde bı:ğı
rıp çağıran Fuat 1.>minae biri atin 
ya:.ia1anarak adliyeye tES1ım o
lunmuştur. 

lkıs.de Y ~ra:andı 
Küçüknıustafaµao;ada oturan 

Alinin ô yaş.ndal<i çocuğu S...:ilıe 
aıblası Seiime su verırken maHız
da ~ynıyan yemek tenceresi ka
zaen devrilerek ikisi de ayal<ıa
rından yanmışlardır. 

Ani Üıüm 
Dün saıbı>h saat 9,15 te Ak5a

rayda Muratpaşa camii av'lusun
dan geçmekte olan ıbir adamın 
ansızın yere düşerek ağzından 
ve ;bumu.'1.dan kan gele ı::dle öl
düğü görülırnüşt<ür. 
Yapılan taıhkika ita bu şaılısın 

Faıtili tütün deposu müdürü Kad
ri ol:d uğu anıla.şılmıştır, 

kıntılara göğüs genmiştir de bir 
kere bile ağzını açıp şillciyet et
meım~şti[. Boo:an düşünüyorum 
da kendimi hiç te ona Jayik ·bir 
insap bulımuyıorum. Şiımdi sen 
söyle Paıkize, 'bana •böyle oandan 
bağlı oları bir kadını cBen arlık 
seni istemiyorum. ben Pakizeyi 
seviyoıum. diye nas,l silker ata
nın, sonra nastl ve ne yüzle se
nin kar:;ına çııkabiliriıın ·ı Bu ka
dar vicdansızcasına hareket ede
bilen bir adama, veLev ki, onu 
sevsen bile, itiımat eder de onun
la hayaLnı birleştirmek cesare<ti
ni göst.eseıbilir misin? 

Genç adamın heyecandan asa
biıyetten nefetıi kesilımi.ş, alnında 
iri iri ter damlaları belirmiıı, o
danın sıcaıklığına, paıkizenin ya-
konlığına ragmen bütün vücu -
dünü garip .bir ürperme kapla -
mıştı. Paıkize Galibin sö-..olerini 
hi-,<bir duygu ifade etmi;yen la.ka
yıt bir tavıI'la. sonuna kadar dID
kıdi, sonra derin bir nefes ala - · 
rak, arkasına yaslandı. Şimdi da
marlanndaki ka.ıı dalha büyük 
bir hız, daha tatlı bir heyecanla 
cevelan ediyor, bütün vücudüne 
tarif edlhn-ez bir rehavet yayılı-

-1 Yazan: Rahmi Yağız Tefrika: 64_ıını~ 
Başvekil, Bir Kısım Meb'uslar salonda Ayn 
Ayrı Topluluklar Halinde Bulunuyorlardı. 

Diyerek şiseleri sayıyord~: !Je-ı 
kirnı sade dikkat kssılıni.ş, butün 
kalbiliyetile suyun çıkarılmasına 
uğraş:yordu. İlk şişeier do duğu 
ve yerine bo:;-arı getirilıdiği sıra
da Atatürk suyun azal~ile dinen 
iztırabı ve duyduğu hafilliği ev
velki sefer1erde' o!duğu g.bi tek
raıılıyordu ... Yine suyun alın -
ması nihayet bulunca m:ktarı 
sordu, evvel'ki cevap, 12 kılo su 
çık.artldığı arzodilince bunu ıs
tiksar etti: 

- Az zamanda nekadar ve ne 
Ç'Ok tr;-lanıyor bu su? 

CümıE.Sile başlayan ve mevzuu 
hasta.ı,;ı i'htiva eden bir müsa
haftıe ile Mehmet Kamil Bevke 
iltifatta bulundu. 

Doktor işini bitırip te: 
- Geçmı.ş o.su.ıı eferu:ürn! . 
Diyerek eclevatı toplayq> daı-

reyi terke hazırlan•r~en bu ~e
ferki su alışın hastalıg.n seyrın
de nusrl bir inkişafa yol açaca -
ğını düşünüyor, kendi uhdesıne 
cu.i~En ve illoedi Şef tarafınoan 
emredilen ameliyatı muvaifakı
yelle ba.şar<lıgma memnun go -
rünüyor<lu. 

işte, üçüncü defa su alma işi 
de heki;rnıerin terncıdÜ.-'f'r.tcc, bu 
husus " bır ""r r verm< yi..şlerı -
ne VL tlirı.ü 5e10 P~-rle bu rnUiC"
le) 1 gı::-~k~~r-r. c•11e ı.ı.~ra-~.ı:nalarl .
na .l.{aı·;,,; ı ~ ı\.a .. ür un b1r emrı-
1e ; apılrr.J.Ş bu unuyordu 

Ya:nız bu kısa raha\Iığı, Ata -
tüfoun bu; u.;: b.r ralıat.>ızLgı 
takip €>deccı:;c ber.z.) o;.;u. Su a}
mayı müteakip be.ı..ırc-n a3~hı a: 
raz, hatta >U alma hakkında ernır 
verdiği zaman Bbc<li \;'dm hal 
ve tavrmda sezilen bu araz,n ılk 
tezahürleri bu kara hakikate bi
rer apaçık .işarelti. 

Ayni gün öğlerlen sonra ope ~ 
ratör M. Kemal saraya, vazıfsı 
ba; / _ e;ehmi'!li. Hazik hekimken
dis,nı arattıklarnıı duyar duy
maz sara}'da ,bir fevkp.Jadelik ce
reyan ettiğine zahip olımuı;, bu 
sebeple çarc;aıbuk saraya koş -
muştu. 

Büyük hastanın istirahat etti
ği dairen,n bulunduğu kata ııelin 
ce tekmil hekimlerin bir arada 
ve mücavir salonu dolduran bir 
yığın kalaıbalığa bı:ı.kınca da ha
kika' en bir ievkaiiııdelik cereyan 
ettiğine kat'i karar vermi.ş, arka
daşlarının yarunq_ sokulunca se
lfuı,_) .. nayı müteakip vazlyııt 
kendısine kısaca anlatılm,ştı: 

· - Atatürk bizzat verdikleri bir 
emirle bugün, biraz evvel üçün-
cü defa su aldırdılar. 1 

- Buf(Ün mü ? 
-Evet! 
- Ben~ '"~un için mi arattılar? 
- Evet .. 
- Sonra? 
- Sonra sizi bulamadığnruzı 

söy_ed.!k, bunu arzc~n1egc giden 
arkada.şınıız M. Kamil Berk'e 
emir buyurdular: 
-, Suyu sen al, sen de hcltim 

değil misin? 
Buyurdular: 
- Evet' 
- Meıhmet Kamil Bey de bu 

iradeyi yerme getirdi. 
- Hastamızın şimdiki vazi -

yeti nasıl? 
- Daha operasyona başlama

paçık bir asaıbiyet göze çarpıyor
du. 

- Pekalii!. Şimdi?. 
M. Kemal Ökenin öğrenmek is-

yordu. Sevdiği adam taım iste<di
ği ve beklediği şeki:!de ceva.p ver
mişti. Artık bundan sonra dava
sını müdafaa etmek İıjten bile 
değildi. Genç kadın hiila Gali -
bin ellerillde duran elini daha bü
yülk bir teslimiyetie onun avuç
larına bırnkarak sakin bir sesle 
söze başladı: 

- Aziziım Galip, sen beni her 
aklına geleni yapmağa al~ık çok 
hodlbin, Ç'Ok şimarık bir kadın di
ye tanıyorsun aımna ben zannet
tiğin kadar hodlbin bir insa.n ele. 
ğilim. Eğer seni bu kadar hu
dut.suz bir şekilıde sevnili; ve sa
adetini kendi saadetiunden faz la 
dü~ünmüş olmasaydım böyle na
rııket ebmiye cesaret edemezdim. 
i'lık önceleri, da:ha biribirimizi se
'~P sevmediğimizi kal'iyyetle an
laımadık, kalplerımız henüz son 
sözünü söyılemeden evvel böyle 
ıbir şeye kalkışmam doı:tru ola
mazıdı. Fakat şimdi, yckc.!iğerirr.i
ze karışı duyduğumuz aşkı itiraf 
ettikten sonra atmak üzere ~u
ğum adımı atmamaklığ.m büyük 
bir günah olacaktır. 

(Arkası var) 

tediği nokta, •bu asaıbiyetin yeni 
bir krize mi delAlet ettiği, yok
sa suyun verdiği ıztırapla onun 
alınmasını emrettikleri sırada 
kendisinin bulunmayışı yüzün -
den mevzii bir asabile;;meye mi 
ait olduğu idi. 

Binaenaleyh: 
- Pekala.. Şimdi? 
Derken göıJbbeeklerini kendi

sine izahat veren hekim arkada
şının düşünce bulutlarile örü.ü 
ve örtülü bakışlarına mıhlamış, 
yalnız sözler değıi, bütün mev
cudiye;ile bu suali soran bir ta
vır ve vaziyet aılm1'Ştı. 
İzahat v<ıren hekim devam et

ti: 
- Şimdi, ıztıi"apları dindiği ci

hetle istirahat halınde buıunuyor
lar fakat .. 

- Evet, fakat? 
- Fa.kat bu asabi arazın yeni 

bir kriz başlangtcına deıaıet et
tiğini ortaya koyan bir haı ve va
ziyet göze carpıyor! 

Operatör bu kadar izahatı ka
fi görmfüş' ü. Demek yeni bir kri
zin başlanf(ıcma de-Alet eden ve 
bundan evvelki rnühım, hükıl -
m"tin gündelik komünikeıleri 

neşre ve eikiıl'ıumu.mıyc~·e Wbli
ge mecbur o.dugu asaJbi ve haz
mi arazla birlikte kend..sını gös
teren ve muhakkak ki, evveıkin
den daha şıdae li ve daha d vara
lı o;acak bir krız arifb r.de bu 
lunuluyordu . 
A,aıürkün dairesine mücavir 

salonda derin bir sükıit vardı. 
Herkes sanki ağır bir düşünce -
nin omuzlarına b>sarak başını 
yere doğru eğdirdiğıni farkedi
yor, göz göze bak..şarak fevka -
iade hiı.diseler;n arifesinde buıu
nulduğu kuvvetli bir ön sezişie 
gözd~n göze itiraf olunuyordu. 

Başvekil, bir kısım mebuslar 
salıoıııda ayrı ayrı ufacık toplu -
luklar halinde buhmuyorlardı. 

Hekimler birubirlerile konuşu
yorlar, bütün mevzu da yalnız 
büyük hastanın şu andaki vazi
yetini tıp ve fen dilile tayine ta
allfık ediyordu. 

3alonda bulunan ve koyu koyu 
bir düşüncenin esiri olan hazi
runıdan arada bir hekimlere so
lnılan birisi, onların kanaat.leri
ni öğrenmek istiyor: 

(Ark.ası var) 

baıkanlar, Akdeniz 
Emniyeti, Sovyetler 
Ankoı.ra muahedesinin imzası üze

rine So"~yet Sosyalist CumhurıyeUeri 
İttihadının Türkiyeye ka~ı alacağı 

vazjyet ile, Tu.rkiyenln, daha evvel 
Sovyetlerle dostluklarının dcv:ı.nu.ru 

lzhar ve tevsik eden hareketi anlaşıl
mış, mııahedenin 2 nunıarah protoko
lündeki açık kararlarla metni, Türkl· 

yenin Sovyetlerle dostluğunun deva
mına an'anevi samimi hislerinde ve 
rabıtalarıDda daha sıkı ve azimkıira
ne, sarsılmaz arzularını isbat eyle
ııılşil, 

Türkiyenln 1>u yoldaki samimi, dü
rüst an:ularile ka.rarlarmın, SovYet
Jer İttihadı Cumhurlyetmde beklenen 
mukabeleyi gördüiii anlaşıldı ve 
tı:İzvestia> nin bu hususa tahsis ile 
neşredilen makalesinde g-OrüldU kl. 
Moskovada yardım paktının imza e
dilmemesi, Hariciye Vekllimizin av
deti, Moskova zimamdarlarının Tür
kiye aleyhine müteveccih hareket
lerinden ilerJ gelmlş, ileride ing.Jlere 
ve Fransanm, A.kdeoizdckl blr harbe, 
Türk.iye vasıta.tjJe SovYetlerl de ken
di lehlerine lşit.rak eU.lrmelerln dair 
gayelere Sovyet Rusyanın karısına .. 
masıru. teminden lnbiis eylemiştir. 

SovYet hükümetl, Hariciye VckiU
mirln avdetinden sonraki tezahürle
rinde ve bareketlerlnde dahi isba.t 
eylediği vechile, Türklyedekl eum
burjyet hükU.meti ve Türkiye umumi 
efkirı gibi düşünmüo, İnglltere, Fran
sa ile yaptıiı,mız tedafüi ittifak mua
hedesinin, Türkiye - Sovyetıer dost
luğunu bozacak esasları ve gayeleri 
ihtiva etmediil neticesine varmışhr. 
Bu cihet bizim için çok büyük ebem• 
mlyetle kayıt ve memnuniyetle kar
ştlanan, tesbit olunan bir hadisedir. 

«İzvestla» nio bazt düşüncelerini 

kısaca tetkik ve tavı:iha tuzum görü
rüz. Ankara muahrdesi Türklyenin 
Sovyetlerle olan lıuduUar1nda ve Ka
radenizde dahi menatllne dokunma
mak{:adır. dzvestia:ıt bu ciheti tasrih 
eylemiştir ve baklkall anlatmıştır. 

HAMİT NURİ IB.MAJt 



Dr. Göbels'in Sözleri 
• 

Amerika, lngilterede 
• • 
istihza ile Karşılandı 

Beme, 3 (A.A.) - -Havas- Dün 
Alma.n radyosunda Göbbels hatta bir 
nazi şefi için bile mutad olmıyan şid
detU bir lisanla İngiliz Bahriye Nazı
rı Churchill'e hücum etmiştir. 

GöbbeJs, bir Amerikanlının şeba .. 
deıtne istinaden Athenla vapurunun 
bir Alman denizaltısı tarafından ba
tırtlmadığ-ıru ispata çalışmaktadır. 

En ziyade hayret edilecek cihet, 
kaı•ty:rcn müsbet delillere malik ol
duğunu iddia eden Alınan Nazırı 
mtıanzuıa külürler savurmaktadır. 

Göbbls, Athcnia işinin kapanmış 

olmaktan ı;ok uzak oldufunu ve an -
cak şimdi başladığını söyledikten son
ra c.Church.ill'i yakasından yakaladım 
artık bırakmam:t diyor ve şu süallerl 
soruyor: 

1 - Atlıenfa'yı üç İngiliz torpido
sunun batırdığını amirallik bilirken 
nasıl olur da siz Alman torpilinden 
bahsedersiniz ? 

2 - Royal Oak zırhlısı torpili ye
dikten bir kaç dakika sor.ra battığı 1 

halde Athenia 'nm torplllendikten 
ancak 14 saat sonra. batmasını nasıl 
17.:ah edersiniz? 

3 - ŞüpheU şahitlerlnfzi nereler
den tedarik ettiniz? 

4 - üo İngiliz torpidosunun rolü
nü ne için sükütla geciştiriyorsunuz? 

5 - Tanınmış bir zevzek olduğu -
no.'Z halde ne içhı şimdi susuyorsu -
nu:r.? 

Atbenia'yı hiçbir Alman denizaltı
sının batırmadığı bedihi olduğuna be

yan eden Göbbels şunları 113.ve edi -
yor: 

Bütün dünya. Athenla'yı kimin ba
tırdıgını bl1mek istiyor ve Cburchll1'1 
itiratat yolnna girmeğe davet ediyor. 

ChurchiU'i bütün dünya müvacehe
sinde Athenta•yı torpillettirmiş ot -
makla liham ediyorum. Brı lthamna
ml" bütün lisanlarda dünyaya radyo 
ne yapılacaktır. 

Nevyork, 23 (A.A.) - Tuıktor 
Gabbels tarafından Çörçi\ aley -
hinde söylenen sözleri Amerikan 
efkan unıumi'yesi istihza He kar
şılamaktadır. 

Nevyıo<!"k Herald gaZ<>tesi di -
yor Jti: 

·Göbbels'in dünyaya hitaıben 
lbir nuluk iradedeceği haıkkında 
ki halb,.rden fevkıı.100.e ıbir hi\di
se ıkarşıısında kalacağım•.zı an -
laımııştık. Fakat ,biırzat Gö'bbelsin 

bu kadar ı;ülünç ·bir iddiada l:ıu
lunpcaitı kimsenin aklına gelme
mi>ti. Dünyada Nazilerden baş
ka irnanlar da ·bulunabileceğini 
Almanyanın aklı bir türlü al -
mıyor. Amerikan eftkftrı umumi
yesi ,,bu nutku• hazin oLcluğu nis
beble eg;eooeli bir hadise maıhi!Ye
tinde telakki ediyor. 

Londra, 23 (A.A.) - (Ha'Vas) 
Göbbels'in dün ~amıki nutku 
bu 'aıbahki gazetelerin ekseriye
tine alay mevzuu oillnakt adır. Ga
zeteler, müteaddit defa gö2Xien 
düşlüğü söylenilen propagaİıda 
nazırının lböy 1 biııdenıbire tekrar 
sa.hneve dön:mesine hayret edi
yorlar. 

Londra gazeteleri, Gilbbels'in 
hokkabaz kutusundan çılkan şey
tan çekici ol.duğu ve dünya sah
ne.sinde oynanan facıada komik
lik roninü y:ııptı.ğı mÜJtal<?asmda
dır. 

Daily Ekspres, Göbbels'in son 
şaıkası başlı{:. altında yazdığı bir 
maıkaJede Aıhcnia'nın ziyaı hak
kında A.,man Nazırının beyanatı 
ile _ay eclıyor ve diyor ki: 

G<ıooels'in başka ifadesini al
ffi"i kimse bı.ılunmıyan €Srarlı 
bir ~· / .• ... Faka·t şimdiye kadar 
İngılız aes"royerl€rinlL~ balıse -
den kınıse olmıını1';LL Dü.n ak
şam Vaşing.on'da bu hususta 
gayri resmi müla.ıealarda buıu -
nuıuyor ve Çörçıl'in namuslu bir 
auam oiaraık .anınmış olduğu be
yan odiüyurdu. Şimdi Amenka -
lıları hayrete d~üren şey şudur 
ki, Athenia'da .bulunan ib.rçok 
Amerikan yolcuları ara,;mda İn
giliz destro,rer(erini gören ıb~ka 
kimse olmamııştıı. Bunların hep
si .kör müydü? 
Diğer taraEtan Daily Mail de 

şöyle yazıyor: 

G@bem, Çörçil'e karşı yaptığı 
hücumda Atbenia'ııın ziyaı hak
kında yeni ibir nazariye ı::ıulrlu. 
Göbbels'in nutkunu dün akşam 
okuyan Çörçil'in bu nutkun pro
paıganda ve akıllara durgunluk 
ver«ıek S€ylerJe dolu olduğu ve 
cevaıba layi.k .bulunmadığını söy
lediği bildirilmektedir. 

Nevs Ohron.ole'de şöyle diyor: 
.Küçücük Göbbels yeniden 

döndü.. 

Almanyada İki İsyan Çıktı 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) ı 

Statin'in İngiliz • Fr:ınsız - Türk 
ııh~ı:tı karşısında pasif kalma1s1ı rlda 1. 

arbc girmemek arzusundan e 
gelmiştir. 

Yine bu gazetenin '\'erdiği haberle
re ~öre, Sovyetler Birliii, bütün hu-
bub:ıt, maadin, petrol vesaire için 
bedel olarak altın istemektedir, 

ALMANYA SOVYETLERLE DE 
llARBEDECEKMİŞ 

«Nev~ Chronicle» gazt•tcslnin Bu -
dapeşte muba.blriniıı bildlrdlğ-iııe gö
re Polonya.'dan Romanya.ya geçen 
müıteciler Sovyrt kıt'aları ile Alman 
:hıt'aları arasındaki münasebellerln 
g-ergin olduğwıu söylemektedirler. 

İHma.da şayan bir müşahidin söy ... 
Jeditlne göre hudut hattında.ki kuv
veUcrl takviye etmek üzere garbe 
doğru yüzlerce Sovyet tankı gitmek· 
tcdir. 
Diğer cihetten SovyeUeTin işgali 

a.Uında bu1unan mıniakalarda Al • 
mantar geniş miltyasta propaganda 
) apmaktadırlar. Dağıtılan risalelerde 

clecek İlkbaharda. Bitlerin İn~lte
reyi ve Fra11sayı ezdikten sonra Sov
'.'t etlere taarruz edetPk müstakil bir 
tTkranya vücude l'etlreceği ltaydedit

ıncktcdir. 

NAZİ ŞEFLERİ ARASINDA 
İHTİLAF 

HiUcrin, uazl şeflerile diplomatla
rını Bertinde bir konferansa çağırdı
ğı !;D sırada, Londra. gazeteleri, Al -
ınanyada dJhiti ihtilaflar bulunduğu
na dair müteaddit haberle!' neşredi
yorlar. 

Sunday Ekspress gazetesi, Fran -
sava. gelen raı>orlara göre, Almanya
ınn her t:ırafında muhtelif siyasi ri
cal zünırelerile, muhariplt-ri ve işçi

leri, uazi1ere kar~ı müşterek bir ha
rel<ete geçmeleri için birleştirm"ğe 

çahsılmakta çalışma1ttadn'. 

Ayni gazete, bu hareketin geni~te
mekte oldtığunu ve Dltıerin zamanın 
gittide kendi aleyhine daha fazla te
celll ettiğine kanaat getirdlğ"i clhetıe 
sulhu akdetmek zaruretini gitg-ide da
Jıa fazla doyduğunu llii.'\•e etmekte -
dir Açıkça görülüyor ki, vaziyet ken
disini endişeye düşürmektedir. 

Nlvs of dl Vold razeleslnln Bet -

tindeki eski muhabiri, nazı şefleri a
rasında., Sovyet Rusya bahsinde çak 
kuvvt>tli nokt.ai nazar ihtilifları bu
luııduğunu Amsterdamdan yazmak
tadır. 

. ~u muhabir, Fon Ribbentrop'Ja 
Gobbels'in, Sovyet Rusya:oı-·ı, her ne 
bahasuı::ı olursa oısun harbe sürükle
mek lüzumuna kani bulunduklaruu, 

l\fareşal Göring, i'rich, General FÔn 
Brovçiç gibi daha az müfrit şeflerin 

bunlara, muhalefet ettiklerini ve Fon 
Rıbbentrop politika.sının Almanyayı 

Bolşevikleştireceiini sezdiklcrinJ il:ive 
etıncktedir. 

Sunday Picborial de diyor ki: 
aBür Almanya» adını taşıyan rad

yo, hiçbir taraftan teyid edUmeyen 
bir haber veriyor.. Bu habere g-öre, 

Alman h~va kuvvetlerine mensup 21 
subay, bıri Magdeburc'da, öteki Ka
iserslautern'de çıkan iki isyan neU
cesinde idam edilmişlerdir. 

Paris, 23 Havas ajansı bildiriyor: 
Son iki gün zarfında Bitlerin yap

makta olduğu isti~arcler Paris ma.t ... 

buatında büyük bir al:lka uyandır .. 
maktan hali kalmamışhr. Zira, hicı 
şüphe 1·ok ki Fillırer, çok mühim bir 
şey düşünmüş olmasa idi, bütün bil' 
rüesasını davet e&mezdi. 

Fetit Farisien gazetesinde Lucien 
Bourgus bu mütaıeayı derme:ran e .. 
diyor ve diyor ki: 

Alınan Başvek:lletinde tereddüt -
le1' görülmekte ve· Bitlerin hem ken
di istikbalini hem üçüncü Reich'in is
tikbalini tehlike:re ko:rmak, yahut İn
nıal karşısındadır. 

l'iliz ve Fran!uz hükümet reislerinin 
nutuklarında Uert sürülen şartların 
tayin ettikleri yola girerek sulhu ka
zanmafa bir kere daha teıtebbüs et _ 
mek gibi ezici iki şık arasında kaldı~ 
iını göstermektedir. 

Bourgues makalesine şöyle devam 

ed1yor: 
Bitler, ~nsuz menabie malik ve 

Türkiyede Balkanların yardımına 

mazhar kudretll JkJ imparatorJuğa, 1 
ablukanın tesirlerinden esasen bo· 
iulmQf olan suf kendi kavvellerlle 
karşı koymak l'lbl korkuno bir lbll-

'1' m.qıı a• 111µ.oq•Jd J:vpuns 

Fransız Parla
mentosu 
Toplanıyor 

Parls, 23 (A.A.) - Parlimen&o 
Teşrinisaninin ortasından sonra fev
kalade lçtimaa davet edilecektir. 

B. Dals.dler ve Reynault, 1940 büt
çesinin Teşrinisani ortalarına doğru 

finans komisyonuna verileceiini bll

dlrnıJşlerdir. 

Parls, 23 (A.A.) - Parlamentonun 
içiimaa davet edilmesi münasebeti -
le, milli müdafaa ihtiyaçlan için Da
lad.iere verilen geniş satahiyetJerln 30 
Teşrinisa.nide müddeti mü.nkazl ola
caiı bahrlatılmaktadır. Bültiımetin 

harp zamanında barış zamanından 

daha ziyade ıazım olan bu salihiyetin 
tecdidini lstiyeceğine şüphesiz naza -
rile bakılmaktadır. 

Hindistanın 
Müstakbel 

Statüsü 
Bombay, 23 (A.A.) - Milli fe

defal !iJberal meclisi Hin<listanın 
müstakbel statüsü hakkında u -
mwnı vaıi tarat_nıdan vap1.1.an be
yanatın memnuniyeti .mucip ol
madığını bildiren bir karar sure
ti kaoul etmiştir. 

Karar sureıinde yapılan beya
natta müstakbel H.ndistan do -
min)'onuna dığer dominyonlar 
gfüi muhtariyet verilip veri..ıni
yecoeğini açıkça tasriıh edi1mrniği 
.1<.aydoluı>maktadır. 

-0---

İrlandalı T ethişçilerin 
Faaliyeti 

Dulblin, 23 (A.A.) - İrlanda 
Cumhuriyeti ordusunun faali -
yeberile alakaıdar olarak siyasi 
faalıyetler<le bulunmakla maz -
nun unevkufların Mountjoy ha -
pishanesin.den firar t.eşEibbüsleri, 
akim kal!ır_:<Stır. Zannedi:diğine 
göııe, dün Dublin'de işitilen şid
cı.e;Ji infilak ı,e bu teşebbüs ara
s•nıda bir müna;;e<bet mevcuttur. 
İnfililık mC"Vkuf<ar tarafınıdan giz
lice tcl'.ari.k edilen Jelinzit bom
balar:iJe vuku 'bulmuştur. 

-0--

Langadaki Pa
muk Fabrikası 

Yandı 
r,. ı akşam saat 17,50 de Bü

yük Liıngada, Tulumba meyda
nında, Hasan oğlu Sad•ğın tahtı 
is icarında bulunan \'e Güven si
gor' a ş:rketir.e 20 •bin liraya sigor 
ıalı olan ecza!. pamuk falbrika
sıııda yangın ç.ıkmıştır. 

Üç grup itfaiyenin bütün gay
reterine rağ'men, ate,.;, fabrika ka
milen yandıkt~n oonra söndlirü
leb i' m i.şt ır. 
Yangının sebebi henüz tesbit 

edilememiştir. Tahkikata devam 
olunmaktadır. 

-o---

Ayakları Koptu 
Dlin sı.bruh saat 7,20 de Beyoğ

!unda J:eci bir tramvay kazası ol
mu~tur. 

Şiı;;i - Tünel halt.na işliyen 609 
numaralı va1'ınan Mecidin idare
sindeki 130 numaraılı traımvay a
rabası dün Beyoğlundan geçer -
ken 10 ya~ı·;da Yani oğJU Yorgi 
isminde •bir çocuğa çarparak a
yakılarmı koparmıştır. Ayakla -
rından cbedi . .J_n maıhrum kalan 
zavallı çocuk hasta.hane.re kauiı
rılmış, vatman yakalanmıştır. 

Pencereden Düştü 
Evvelki gece Galatada ıbir o

teki!l yalmağa giden Eyüplu bo
yacı Ali Haımdi i9minde biri; sar
hoşlukla 8-10 metre ir1ifa:ndaki 
pencereden aralıga düşerek ya
ralanmıştır. 

----00----

Hariciye- Vekilimiz 
(Ba~ tata!ı ı inci sayfada 

dı. Baı:ı sualler irad ettiler ve lzahat
b bulundular. 

Hariciye Vekilimiz bıı sual ve h:a
hatR icap eden cevaplart verdlkte:n 
sonra saat 18.30 da celseye nihayet 
veril dl 

SOVYET GEMİLERİ GİTTi 

İstanbul, 23 (A.A.) - Hariciye Ve· 

kilimlzl Sivastopoldan şehrimize &e

lirmlş bulD112n Sovyel harp gemUerl 

bugün ötledeo evvel llnıaoımızdan 

ayrılmışlardır. 

1 
İl::adfıllah Yiyin! 

Geçen gün baktım~ biribirlne kom
ıu iki kasap, dü.kkinlarının önüne, 
kocaman iabelilar asmışlar: 

KOYUN ETİ: 30 

Sonra da kandil günleri, 701 orta
larında, iyi su sebil ettirenler gibi, i

klsinin de çırakları kapıların öoönde 
bülbül· g"ibi şaluyorla.rdı: 

- Otuza dedik, otuza, oiuza... i
badullah yeyin. otuza bu mübarek 

haaaaaaa!. 

Kendislle arasıra aksuata ebnekte 
olduğum kasaba yanaştım: 

- Bay ir ola, et birdenbire düştü. 

mü, ne oldu? 

Gülümsüyerek: 

- Ne düşmesi? dedi, iş inada bin
di, biriblrlmize rekabet yapıyorm, 

amma bakma sen, kilo başına da ü
çer buçuk kuruş ziyan ediyoruz! 

Tabii, esnaftan olmadığım, işten 

anlamadığım için buna inandım ve 
tekrar sordum: 

- Kaç gün sürecek bu rekabet? 

- İkimiz de bıkıp usanınctya ka-

dar! 

Böylelikle aradan dört, beş gün 
geçiifi halde bakıyorum, bizim ka -
sapların ikisi de hillii, bu kilo başına 
üçer buçuk kuruş ziyanh rekabetten 
bir türlü vazgeçmiyorlar. 

Rek:ibet b~ladığındanberi, sabah
tan akşama kadar arı kovanı gibi işle

yen bu iki kasap dükkinının mü:jtc
rlieri gün ,feçti.kçe de artmakta ... Fa

kat eskisine nlsbetle, şiındi dört beş 
misli fazla et ~atmakta olan bu duk
kinJar, kaç g-ündür bu kadar ziyana 
acaba nasıl dayanabiUyorlar? BenJm 
bu merakımı, bu işlerden anhyan bi
risi dün halletti: 

- Azizim dedi, ne zi).·anı, bunlar 
hiç kilo başına üçer buçuk kuruş zi
yan etseler !Ju işi yaparlar mı? 

Şimdi eti otuza. verdikleri halde, 
kilo başına üçer buc:uk kuruş ziyan
ları defJl, k;irlar1 vardır. 

Kilosu otuza satıldığı halde her ki

loda üç buçuk kuru!i kfır olursa kilo

su kırka, kırk beşe satılan ayni etten 

ne kaı.anıldığını artık siz düşilnıin! 

OS~IA.'1 CE~IAL KAYGILI 

Finlandiya 
Sovye Rusya 
Müzakereleri 

~Baş tarafı 1 inci sayf~da) 

olduğu halde :buraya gelmiştir. 
Mumaileyh istasyoooa proto -
kol sefi Barkov, Sovyet ricali, 
Danimarka, İsveç, Norveç ve Fin
lar.ıdiya sefirleri tarafından kan;ı
lanm,;.~tır. 

Müzakerelere bugün tekrar 
Kremlinde baı;lanmıştır. 

Helsinki, 23 (A.A.) - (Roy

tt•r) Kareli hudut mıntakasından 
dör.en mü~ahitierin ded:kler:ne 
göre, bu mıntakalar, silah ve mü
himmatça çok geniş bir surette 
teçhiz dilmiş, disiplinli Ye ırü
essir vaziyetli bir askeri kamp 
manzaras· aı-ı:ctmektedir. 

J.Toskova'dan buraya gel€n bir 
i€ .,.;rlf ı:ıö: " Sovye'ler Biı-li -
ğ~ncle F: ''. l andi:)•anın hazırl .. kları 
hayretle kaı;ılanmaktadıL Sov
ye ·, · B ı<iğ~nde şur::tsı temin o
lunrr.aktarl r ki. Kremlin ancak 
Sovyetler Birliüi il~ komşu dev
letler arasında dostluğun takvi
yesini arzu etmektedir. Fakat 
Finılandiyalılar, Polonyanın ye 
Balbk ckvlet:erinin mu:kaddera
tını gözönünıden .kaçırımıyarak, 
hürriyetini muhafaza için lazım 
geleni yapmaıktadır. 

---o---

Türkiye İtalya; 
, (Baş ta.rafı 1 inci sayfada) 

Times, İtalyanın Balkanlarda
ki rolünden >ÖY le bahsediyor: 

i',.'vanın Balıkanlara karşı gös
terdıgi alaka, İtalyan emelleri
nin, J\.facaristanda Romanya arıv
sındaki münasebatın inkişafın -
dan dolayı ağır surette hale dar 
olmasından il<>ri g<?ldiği, İtalyan 
siyasetinin ·bir mütcarifesi gibi 
telakki edilebilir. 

Mussolini hükumetinin ahiren 
oynadığı rol, t~hit ve istikrar 
ettirici bir rol idi ve ibu itibarla 
Balkan devletlerinin hürmetini 
ve sempatisini calip olsa gerekti. 
Bu bakımdan şurası nazarı itiıba
re alınmahdır. ki, Ankara'da im
zalanan üç taraflı paktın ibaşlıca 
hedeflerind<?n lbiri, Balkanların 
biri'; ini ve istiklfılini tarsin et
mektir. Büyük Britanya ve Fran
sa, şimdi, Türkiyenin loorruıusu 
olan Romanyaya ve Yunanistana 
karşı alıdıkları taahhütleri yeri -
ne getkme'k hususunda müsait 
bir vaz>yett€ bulunuyorlar. 

Gelişigüzel Musahebeler: 

"rriyete, müsav ta dair 
İnsan Hür Doğmaz, Hürriyete Kavuşmak 
İster. Tabiatın Nasıl Rakımı Varsa, İnsanında 
Zekası Vardır: Beş Parmak Bir Değildir!. 

Y A Z A N : Selami izzet Sedes 
Hürriyet! Ne güzel ıkclim€ de

ğil mi? Cihan lılgatlerinin en gü
zel sözü. Hürriyet ıdendiği za -
man ciğerlere !bir baıhar ıhavası 
Uıo.ı.ar, bu.Un vücudü •bahar rüz
gar1JJ.rı okşar, damarlardaki kan 
kaynar, göğüslerdeki can oynar; 
insıı.._n kendlnde kanat 'hisseder de 
uflll<.lar dar geWıniye başlar. 

Hürriyet! ... Oh ... Geniş nefes 
almak, ala·bildiğine koşmak, dü
şünmek, konw;mak, oturup ka,k
mak, yazmak, çalı~ak, inanmak 
veya inanmamak, sahip oimak, 
sahip olduğunu islediği gibi kul 
!anmaktır. Bu da insanın en 'bü
yük hakku:lır; insan hür doğar ... 

Yooo,,. •burada biraz dura ... ın1. 
Hürriyeı~ insanın lhaıkk:dır evet· 
fakat insan hür doğar, hay'ır. ' 

Irı.san hür doğar söziınü Fran
sa bj.iyük ihtiliıJı yur:ıurtiad:; 
c k bir yumur.adır: Iıısan hür 
do,gmaz. 
Insanın hür doğması için etra

fında bir bQ.'iluk. yara.mak, her 
bir ınsanı ayrı ayn ka·var..ozoa 
yaşatmak lfı.z=d;r. Hur insan 
ancruk kenıdi kendine doaar, ana
sı babas1 o.maz. Evveli ve ahın 
olan bir mahliıık nas.! ih ür do -
ğar? 

İnsan içtimai mahlüktur. Yer 
yüzundc ,,,ı;b.r zaman tek ıns"n 
yok u. He.·n ıns o~an in~a!'ı ur 
do ·rr.amıştır. 1Iu:.ı,: , a f'. köy '!"'."': ... ! 

let cjrı.san hi.ı; doğar· sözünü cer-ı 
beden ;T: t_..-.._;:> t: .. eieruir. 

i r_:_o;;o.n~<J.J." hur o.o .:ıı ~aru ir.!:t - ' 
y._-t, Cf.na:;.~e, '.::.an, itjxat, terbı\t. 
öıf v. kanun d.ye hiçbir ş~y ·ta~ 
nımazıarıdı. 

Biz de sozü lüzumsuz yere bu 
kadar uzattık: Eger insan hür 
dogoa i.di hürriyetin değ~ri kal
mazdı. Eğer insan hür doğsa idi, 
hürr~yet diye çırpınmaz, lflürrı -
ye.e kavuşrr."" için ihtilii.l çıkar
maz, is.yan eı.-m€2:, kan dökmezdi. 
Hürriyet hayat p3'hasına eı.de e
di>cLği VQ kanun çorçevesi içın

de <trnimseooığinden k:ym.etlidir. 
Bunun için de hürriyet ılıaktır, 
kanunun hak olduğu gilbi. 

Uçsuz bucakıs;z, huıcıutsuz bir 
hürriyet tasavvur edılEl!Ilcz, çiın
kü o zaman hürrıyet kalmaz: Sa
na yapı.irlığmı istemediğin <;eyi 
b"'ikasına yapma! 

Müsavat! N., güzel söz değil 
mi? Dünya lugatl<?rini karıştırı
nız, ıbunctan gi.ızel ıkeı.i.nıe bwa -
mazsını.z. Müsavat dendiğı zaman 
gögüs.€r alabi.kliğine kaoarır, bu
rumar kaf aagına ç.kar, aaımlar 
sertıcşir, göz.er dik diK 'bakar· 
pireler <ieveleşir, fi.ler kedi yav~ 
rusu olur. Müsavat!... Ooolı ... 
t'.laihlükat ı.te mevcudatın ü::;!ün
den bir silindir geçJ~or; ne ra~ıın 
kalıyor ne cev ıye ... 

Aman dur.r.·m; beşeriyeı ooy-

1€ b;.r şeye şahit olmasın, yoksa 
dünya kıvamet günündeki man
zarayı gösterir. 

Siz hiç profesör, mel:ıus, şehir 
meclisi azası, hakim, muaıiim, 
müdür, ·b"'ikatip, mübaşir, bekçi 
o..m<rl<: istemiyen kimseyi gördü
nüz mli?. Her hanıgi ıbir mesleğe 
girmek istemiyen ıkiınse 'biliyor 
musunuz? 
Eğer ·böy ı., .birini gördün üzse, 

biliyorsanız şu hakle o zat zen
gin oınıak ister, Gayesi Rokfel
leri gende •bırakmakt!I. 

Müsava:ta gelınce: Bir gece Kı
zılavın Taksım baıhçeısinde bir 
müsam<:,resi va~dı. Kı.tJıda lbiD 
mur_~a;a 'başıadı. Bır zat kon
troı memurur:a Aafa tutuyor, roir 
bLetle üç kı;;: g.rmek isdyordu. 
BiıeLÇlnin şiaOeüı.i muhaleietı ü
zer..ıı, o za. şöyle ·bır ka·bardı da: 
«Sen benir:n k~m olauğuır.u iDili
yor musun·~ .. D~i. Ben .sonradan 
öğrendLm, v;J:iıyecte hadcm€ imiş. 1 
M.f5€-,e bunda degıı, me;eıe söztie. 
cBiıiyor mu:.un ıben k.umim?> teh
didı oıze malıs"us bir şey değil
dır. Her mıhebce bu süz b.r oar
bırr.ese-ıı<-hajne gitmistır. Insan
lar:n musaı.~ttan neli.adar hoş
lanmaa:w-ıar·nı g-Osıerir. 

Gc<;€n gün tr.ıımv,.yda 'bir ŞQ
för yanınaa,n ahoaıbına dert ya
nıyor ve ôfke_.eniı·ordu: •ye..T'Jle
ğımi yanda b.ra.ı<ı;:ı o.omobi..ı yı
_.,,.magJ g.ueceg.mı sandı. Ga -
raJaaKi <.·a,{,atJ.n işi ne ıki ... > 

l~tc mu.sava~! ... 
Musavatı t<S s etınek ;ç·n her 

şe) ü...,n On'l·e meKtopl€Nien imti
hanı kawırmaııyız. Tasa·vvuru 
bLe in!>i:!l11 L 1 /)'C:rtıyor. Tam ve 
kamil bır mu.aval an'1n;;ye ça
naıK tutmaktır. Tam ve kfunil mü
savat teın.ni ancak kiımsenin ku
manaa {!tmedıgi 1 kimsenın süz 
diır.emeciiği, ımadun \'e mafevK 
mefhumu mevcuL bulurun1yan, 
patron, işçi, rnü:ş:eri 01.mıyan oir 
cemiye.te kabüdir. BöyJıe ıbir ce
mıyetın de hayvan sürüsünden 
ne farkı kalır? ... Hayır, sözümü 
gerı aldnn, hayvan sürüsü biie 
çobana ve klavuzuna tabi olur. 

Dünya var olalıdanberi, h€r 
iyi şey, her ıbüyıik şey, hütün te
rakk... ham ... e ... erı, medeniyet.l.er 
müs.,vatsı:i!JkLan doğmuştur. Mü
savatsız.ık t<ibıat kanunudur. Uz
viyetın ink~afı, ıbio.ıı0jı ve sos
yoı.oıı bu kanuna taJbidir. Fert 
mü.savat.sızlık kanununa göre ha
reket eder, cemıyet bu kanunu 
güder. 

Musavat. evet kanun nazarın
da, S'-'Ç ve cınayet işlıyen kimse 
ayni surette ceza gö;:ür. F<kat 
ınüK&fat.nı miyarı ol.:ıımaz. Nasıl 
hi.J:katın raikımı varsa, b"*rın de 
zekiı.sı vardlr. Taım bır ml:.sa--·at 
tam bır müsavı>tsızl:ga ~ol w;ar; 
be> paonaK bır değu:lir. 

Garp Cephesinde 
r.Ba:.;. taralı 1 inci sayfacla) 

nı zannettikleri haLcle, •boş siper
lere ve meniJere girmiş bulu
nuyorlardı. Şimdi, ikinci dere
cede bazı arızalar müstesna, 
Fransız arazisı yakininde 'boydan 
boya uzamakta ve Almanları, 
Rhin, Moselle ve Sarre civarın
daki su basmı.ş mıntakalarda bı
ra!oma.kıtadır. 

Havas Ajansı askeri vaziyeti 
hakkında ı;unu yazmaıktadır: 

Cephede bütün faabyetin in
hisar eylediği keşif kolları mü -
sadf.;..ıelerinde Fransız kıtaatı
nın t.ı.inde Alma!1 esirleri düş -
müı;tür. Bunlar müt.efikan soğuk 
tan ve yiyecekten şikayet etmek
tedir. 

Bütün cephe boyunca; Rhin,
den Mosehle'e ıkadar iki tarafın 

· işgal ettiği mevzilerde tam bir 
sükı'.ı.net vardır. Fransız kıtaatı 
şark ç1kınt:sındaki hatlarını t,h
liye etmemislerdir. Bütün faali
yet .geçen günlerde iki taraf mev
zileri aras!nda bazı noktalarda 
nsi lbir sa'hayı i:htiva eden boş 
araziye keşif kolları sevkine in
hisar etmiştir. Birkaç Alınan ke
şif k;olu pusuya düşürülmüştür 
ve esiri.er a:lınmı;;tır. 

Bu esirler umumiyet itibarile 
hiç/bir şey söylemiyorlar A!ımar; 
aske,rl<?riniıı ya<adıldarı maddı 
hayatı gizlemiyor!~. ~":? as
kerleri soğuk! an, ortusuzliikten 
ve sıcak yemek •bulamadıkları:ıu
dan şik.ayet ediyorlar. 

Esirlerin ifadesi<le göre, Alınan 
askeri günde bir d€fa öğle üzeri 
bir kap·sıcak yemek yiyur. Bu sı
cak yemek birkaç parça et, seb-

1 

ze ve patatesi ihtiva eden ç;ı~ba
dan i'barettir. A~am yemeğı so
ğuktur. Ekmek uzerıne sü.ıiı:l!nıüş 
margarın yagile soğuk sucuk ve
ri1mektecV.r, 

Kahve yerine de çay verili -
yor. 

Esirl<?r, Frans•.z askerlerinin yi
vecçkkr:inde.k.i bolluk ve tenevvü
den dolayı ilıa(Yret et.ıniı;lerdir. 
• . -· . • '-""'erı gunde iki defa sı
cak yemek yiyor ve saıbahları da 
kahvesını, peynırinı buluyor. 

ALMAN ORDUSUNDA BOZGUN 

Londra, 23 (A.A.) - İsviçreden 

gelen haberlere göre, Alınan ordu -
swıda bulunan Tirollu ve Vorarl -
Lerg'li Avusturya askerleri arasında 
yeni bir kaçmak dalgası başlamJjtır. 

Avusturyalılar Alman ordusunda 
hizınet etmen1ek için İtalyaya kaç _ 
mağn çalışıyorlar. Geçen hafta yüz· 
den faz.la asker bu suretle ortad~ 
kaybolm~tur. Alman kumandan.lığı 
bu vaziyet karşısında .iciz kalmak. _ 
tadır. Çünkü dağ devriyeleri firarile

re rnüzabaret eylemektedir. 

İtalyan makarnalı bu istilaya kar
şı durmak için ciddi tedbirler derpif 
eylemektedir. 

ALllA!'J TEBLİGİ 
Berlin, 23 (A.A.) - Alman Başku

nıandanlıiı tebliğ ediyor: 
Garp cephesinde topçu ve Uşif 

kollan !aallyeti haricinde kaydedi .. 
lecek bir çarpışma olnıam~tır. 

21 İlkteşrinde üç motörlü bir İn .. 
giliz tayyaresi :sark.tan gelerek A .. 
chen'in 25 kilometre cenubu şarkisin
de k3-in şimendifer istasyonu ile bu
nun hemen yanında bulunan Belçi
ka hududu üzerinde uçmuş ve garp 

"""! -----
Demiryolu 
Zaferimiz 

(Bas tarafı 1 inci sayfada) 
Ye matuf iradelerinizin y .. ni bir 
tecellisi olan Sivas _ Erzurum de
miryolunu, resmi ve husu_o;:j te _ 
!jekkül ve tcessüslerin sayın mü
messilleri ve az;iz vatan çocukJari
le birlikte bugün !'esmen işletmeğe 
açmakla duyduğumuz bahtiyarlık 
büyüktür. 

Ebedi Şefimiz Alatürk'ün izin
de yüksek idare ve lradelerlle da
lma ileriye giden ülkemizi dün 
şimalden cenuba bugün de garp
ten şarka bağlıyan demiryolla.rı

mı:z:ın eriştiği bu mazhariyet bil· 
yük Türk ulusunun yüksek var
lığınıza ve Cumhuriyet bükümeti
ne kal'fFJ oJan sar!<ılmaz bağlılığı
nı ve cüvenini sunmak için yep ... 
yeni bir kaynak olınuttur. 

Bu Şf'rf'fli teT.ahür v~ilesUe bü
tün yurddaşJann C'önülden yük
selen minnet ve şükran duygula
nnı, kalbi tazimlerile birlikte yük
sek hu'lnrunuza an imkanını bu
labilmekle mes'ut ve bahtiyanm.. 

NAFİA VEKİLİ 

Ali Fuat Cebesoy 
Narla Vekili 

C - Erzurum ista!'1iyonunun a
çıhn2smı yüksek şahsınızda CUJD
huriyet hükiimetine tebrik eder -
ken bu muazzam ~rin tahakku
kunda ba!;he.a ~<'rf"fi kazanmıs o
lan büyük TöTk milletine şükra
nım12:1 ifade etmekle 1'::ı.J>tirarım. 

Vatand~larımın ıillccn:ı (J muhab
bet tezahüratına minnettarım. 

Vekiletlniz esnasında vatanın çok 
değerli umrrın esrrlrri idrak ede
ce'"ine samimi kanadtim ,•ardır. 

İslnT İxö. ·u 
04 

1 

L.il<-lide Ünsal imzasile aldıtım..ı.z 

mektupta deniliyor ki: 

Bulundu& um sem1te, demirci. kö4 
milrcü, araba tamircisi gibi bir t;ok. 

ufak dükkanlar vardır. Bu dıikkiin • 

!arın hangi makama ait olduiu.nu bil
miyorum. Fakat şehrin (U:ıelliii ba
kUUJndan acaba bun larm kaJdıiılara.k 
7erfne güzel ditt..kin yapmak imkinı 
,-ok ınadar'!'. 

Levhalardaki 
Türkçeler 

Nihal Cibanl'ir J'UlYOrl 

- 1'.femlekrtimiade Türk dllinln 
lnkipfına ça1"1rken bir taraftan da 
Türkçtyi bozanlar vardır. Bili cad .. 
delerdekl maiazalar, levhalar üzerın· 

dek.i Tü.rk~ler bozuk devam ediyor. 
Mese1:1 bug"Ün yaptığım bir W.tkik

te o kadar çok nnhşhk gördüm ki.. 

Bu cfbi mllli kültürümii2e ve lehçe
mize slİikasd mahiyeti alan tabelil.la
nn tashihi için alft.kadarlarm dikkat 
nazarlarını celbetsem pek hakh,ım 

zannederim. 

Fotoğraf f < hlilleri 
Eiia fc.lcira!mızı cor. rin.z 

~ w 

kim ıı!C:u,unu:ı.u sö ·lijel:m 
KEJllAL ÖZCA.'1 (İstanbul) 

Dürendtş bir 
tıp. Der mese

leyi i]ddrn iyi

ye tetkik etme

den işe giriş -

mez. Arkadaş ... 

larına mütema
diyen nasihat: 

vermeği sever. 
Kendi lşlnt çok 

iyi bUlr. Çok 

hesaplı hareket 
eder. Zekidir. Kavrayu;ı da fazladır. 

NURİ 
UNERKOL 

(İstanbul) 

Zeki bir lip, 

Çok çalışkandır. 
Herkese iyilik 

yall&I'. bı bira
ile adamıdır. A

ilesine çok mer

buttur. Hassas -
lir. 

* 

istikametinde uzaklaşmıştır. 
HAVA FAALİYETİ 

Londra, 23 (A.A.) - İki Alman 
tayyaresi, bugün öğleden sonra İs -
koçyanın cenubu şarki sahili ıizerin .. 
de gözükmüştür. İngiliz avcı tayyare
leri derhal1 bu Alman tayyarelerin! 
karşılamış ve düşman tayyarelerin -
den birini düşürmüştür. 

FRANSIZ TEBLİGİ 

Parls, 23 (A.A-) - %3 Teşrinievvel 

akşam tebliil: 
Bilhassa Sann garp bölgesinde te

mas müfresderlnln faallyeU luıJıloo 

ılllmls+I• 
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DiKKAT • • Gripin kutulannın üzerinde resimde gördüğünüz şekilde 

kabartma pullar ilave edilmiştir . 
Her yerde ısrarla pullu K uluları isteyiniz ve pulsuz kutuları şiddetle reddediniz. 

~ • . ı_ ' • • ~. , 1 ' .... 

1~'4 7ARlfllf10Ç fYIFAft VG 

AACC~CJ 1~J..f11 
Tefr~a: 62 

Abdullahın lsy~ı Haberini Getiren Adam 
Hala, Mansunm K.arŞlSlllda Diz Çökmüş 

Bir Va.ziyette Durmakta İdi. 
~u ki, amcmı All>-

ı ddlılııb.Jı;iiti .A mbiısP,,nria büyük 
ibic nüfuza .Ahipq. Ahbaıd Sai.
\anatımrı ilk Jaırultşı:ııda pek 
QOk kan OOlmniiş Bütün Ampl.a
rı lı:mılruden Aitttirmiştl O am
caısı .A!xlı>l.hilı dleğil misdi ki, bü
tün En:ıvey., lıiikiımdaı:ia= ö
lü!. ) ni mezar.larmdan çıkaaruş 
ve intikam almak içİll kemfkleri,. 
m Şamda, bıılJı:m ı:;;zii önünde 
ceyır MYJ!' y.aJmnışlJ. 

o Abdu\rah dıtıği1 mfyl:l:i ki, 
- Sizi afiet;tiın.. Si:r.e aman 

veııdim.. '.B1'ilÜal:ı. lıöyie Taiıat ve 
asude bir llıı>ya.t yaşıyaeaksınız .. 

Diye Emevlyeill.e.rin oon kalan 
aile efradını kandırmış 'Ve anlan 
ibir gece zzyafetine daıvet etımiş, 
eğlencenin tam ort .. yerinde ü
zevlerine çadırlarını yı'ktırarak 
topı.ıiııu l>iiCden iktlıçtaııı :mizrak
dan .ı:eçirmiş!.i. Sonra.da can çe-. 
k.işeıı bu illü:lerin ea<;etieri üze
rine şarap masas1 nı kurıdurmuştu. 

iİşte bu .Ail:xiu!laıh, jşte Mllll6u
rwı. amcası olan ıbu lıı>n!ıar a
dam şimdi de lbütlin Aramstana 
hali ~n oJ:m:aik mtiyor, .A!bbasi Sal
tana.tmın ibaşma geçmeği lrnıılli

si için bi!" hak teliikıki ~onlu. 
Evet 'bu adam: 
- HaJife lben olacağrın.. 
Derken lbir hak iddiasında idi. 

Çünkü ona v.iıd«lilmi::;ti 
- Eğıer Emevileri tepeiiıytırek 

olunsa.n ikinci lUilifelı"'k sen.in o
ilacak.. 

Deniılıı:nişti ve o da lbu ilı.ıTS ile 
ıpaJ.aya sarılınış, OOnl - lhaıyad.in 
ne kalbul .ne de tasavvur edeıni
yeoaği cinayetleri işlemişti. 
Şimdi de lbwilann mükfilatı o

la.raık keı:disini saltanata hem 
layik lhem de ilııik saih>l:ıi g~r
du. 
ıBunlan düşünen yeni !halife 

Maıosur, ırmcrsmın zaıliın !hare -
ketleri ile ibütün Arapları nasıl 
sindiı:tliğj:ni batmlıyoc, onun is
yanı etrafında can lrorlkuı;u. ile 
biri~ 'kırvvet'.Lere 'kwşı ken
di aı;ızini de ldüşiinerek bii<;iıütün 
ünı.iıWzl~rdlL 

Afxlul!alım isyanı halberini ge
tire·';. adam Mlıa, :Mansurun kar
şısında diz çökmüş lbir vaztyette 
d uronakta :idi. 

Odada derin lbir sii!kUt vardı. 
Pıostacı, llronkurlan .diz çöktü -

ğü yeı:'den ka.lık.amamı~tı . Muha
fız kumandanı ise ibiT lköşelde ve 
ayal<;ta lbe<kliyordtL 

Ve H&life Mansur llıa!liı.. h.iila 
d~üyoı:ıdu. 

Nasrl '.Yapmalı, nastl etmeli de 

lbu İfS5'anı bırstıımalı, ımıcasma 
gQlElbe çıilmalı :idi. 
MUhaıf.ız lı:ın:nımctam, Hailfe -

nin lböyie = lbİr d~ dal 
masıru ııneraık etti. 

Onu 1-ırli~ ılle ya[
= lbll'lllmnak istedi. Fttk:at daha 
evvel huzurdan çıkmak .için mii
saarle almall< ;ı&a:ı.mdı. 

Y aıvaş '.Yavaş ilerıl.edi. 
Ha!lifıeyi Tal:ı.atsız etınekieı çe

kinen hafif biT llıareket.Le om.uzu.
na ldokundu. 

Maoour, korlrııru; !bir riiyadan 
uyarur gibi sıçradı ve haıyk.ırdı: 

- Ne var,. ın.e oluyor .. Yoksa 
amc.., m AlbduJilah !buraya karlar 
mı gıelldi 

- Hayır, müsterih clunuz .. Yal 
ruz sizi fa2ıla rahatsız etmem~ 
için ımüsaadeni'.zi istınham ede
cektim. 

- Nereye gidiyornıı>n? 
- Emirlerinizi ifaya .. 
- Hangi emirlerimi? 
-<Birarz evvel irade lbuyurıtıu.ş-

tunıa.. Elba Müslim gclir gelmez 
üzerine ıhücuım edeceğiz, ikılıcı -
nı alacağı.z, elini kıolun u lbağ'la
yıp huzınıınuza getireceğiz. Son
ra da cella'1fları getirip iışi.n:i lbiti
recıeğiz. Böyle feıunan lbuyıınınuş.
tunuz. 

Ebii Müsliıın ilıaklkınrla vermiş 
olduğu emri Mansur !hatırladı 
ibı;gün, saıhip olduğu saatanatı 
Aibbasfiere ~emin eden 'bu ada,.. 
mı öld~e ikarar vermiışti. 
Ha:libulki şiımldi lbaşkaılrlıran Allı
dulla'lıa karşı ondan daha kuv -
vetli !bir adam bulan>.'Wiı. 

Ma.rı.sur, kendisine Albdullahı 
da düşına.n lhiliyordu, Eba Müs
liırrri de .. : 

İkisinin dl! vikutlerinin iza -
lesi gerekti. Faka:! il<isi ile bera
ber değil, /bir tanesi ile lbi'le u.ğ
raşmağa Marururun ne kU'VVeti 
vardı ne de cesareti . 

O iha·lıde? ... 
O haJıde kararını verdi tık ön

ce ilki düşmanı biribirine vur
duracak, sonra da hangisi sağ ka
lırsa onu tepeletece<kti. 

Müsaade istiven ımuhanz ku
mandanına :yani l:ıir emir verdi: 

- Ebii Müsl.iııni Horasani gel
diği zaman !bütün askerler ona 
kanşı en yıüksek hürmeti göste -
receklerdiT. Onu !bir serdara la -
yik .şeltilde ıbüyülk merasi.mlle is
tiklbaıl edin iz ve lh uzurwna öyle 
getirin. Çünkü lbu saatten itillıa -
ren Eba Müslim bütün ordualrı
mın ıbaşkumandanı.dır. 

( Arkası var) 

J.IAZRETI 

-MUHAMMET 
Yazan: Ziya Şakir 
Esasen mevıcut olan üç kapı

lar, bakidir. Sultan Mecit tara -
Iından tannir esnasında bir kapı 
daıha açılıruş ve bu kapı (Bii.lbüt
teveıısül) adını ıtlmıştır. Revze
neicihril ve Rev?.enei teveccüh 
namındaki iki pencere ile, (Mih
rabı nebi), (Midıraobı Osman), 
(Mihrabı Süleyman), (Mihrahı 
teheccüd) adlan verilen dört mih 
rap, yerlerini muhafaza etmek -
tedir. Yine Sult-an Mecit tara -
fından bunlara (Mihra!bı Nisa) 
namile lbir beşinci.si ilave edi1-
miştir. 

Binanın dört tarafında, beş mi
naresi vardır. Tavanın eski şekli 
tamamen değ~irilerek on adedi 
lbuyük ve di~rleri orta ve küçük 
cesamette o1mak üzere (242 adet) 
kuıbbı yapılmıştır. 

Tefrika :64 
&kiden mevcut olan (433) a

ğaç direk tamamile değ~tiri~ 
!bunların yerlerine (327) mermer 
direk vaızedilmiştir. 
İBADET İŞLERİNİN TANZİMİ 

IBir taraftan an€0Ci<li şerifin 
inşaatı devam edm'ken, diğer ta
raftan d a ibadet .iııleri tanzim e
diJ.di. 
VAK'İT NAMAZLARI : 
Beş valdtte ıkııMan nam<ı:z -

dan, (Sa!ba - Öğle - :ikindi - Yatsı.) 
namı,ııı.ları., ik±şer rekat ve (Ak
şam) rıamazı üç rekat !kılınmak 
üzere ~) olmuştu. 
_ Bu şekil., Resulü Ekrem'inJhio
reti seniyelerinrlen ıbk fllY sonrıv 
ya ka&ır l:>ö:y1ece devaım ~- Son 
ra, (Öğle - İkindi - Yatsı) namaz
ları dördcr o:ekata iblağ ed:i:ldi. 
"'-ıba:h namazı, - uzunca süreler 

ıı························ı 

li ... !!.~.1:~~~~~~! ... i Fallla Balk0'9fnden: 

1 - Olauna )'llZIDa !!Afııu -
Yıırtt...ıar için Eliml•de bir (Halk 
mektebi ) a~. Okuma yazma, 

sağlık bllglııi, hesap bilgisi ve mem
lek et bil.ıs! derslerini ihtiva eden bo 
.mektebe herkes 7anlablir. 3 ade1: fo

~ğraf ile her gün saat 10 dan 21 re 
kadar ev dlnltlörlöğiine milrae&at e
dUeblllr. 

2 - Evimiz yurtb§laıvı bedeni a
rızalanm konsölte etmek ve normal 
bir hale lf...,. için icap ..wı beden 
terbiyesi formüllerini vennek üure 

bir beden terbiyesi mütehassısı ar
kadaş leıtiliı eımı.11r . Bu arkadaş ııat
Wuıı Pazariesi ve ÇarşamJıa ı:ünJerl 

saat 18 - 19 ananda vaki o1-k mii
racaatıan. kabul edilecektir. 

Uerkeo möncaat edebiHr bedava
dır. 

YENİ NEŞRİYAT: 

İŞ MECMUASI 

İş Meeınuasmm en son 19 ve !o 
lncj nüsbalan çıkh. Bu nüsha.tar Zi
ya Gökalp'ın namına tahsis edilmiş 

ol up içindeki yanlar hep ona aittir. 
Bazdarı şu.nJardir: Ziya Gökalp ile 

nasıl tanışdım?. Prof. Şerafeddin ta
rafından; Ziya'nın Türkçülüğü, Ha
lim Sabit tarafından: Ziya Gökalp, 
Doçent Hilmi Ziya tarafından, Ziya· 
nın ııa.iısiyeli Ağaoğlu Ahmet tara -
fından: Ağaoğlunun ölümü, Dailıoğ
Ju tarafından; Ziya Gökalp'da i.nıan, 

A. Halli laralmdan; İki tarlbi eser, 
Mükrim Halil larahndan .. . lli.b. 

~anuni Mümessili ve Nesri.yat Di
rektörü: A . Naci, Basıldıiı Yer.: 

Son 'l'elgraf Basımevi. 

Ş ehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

'24/10/~39 Salı gür.üaJ<>ıamı 
saat 20,JO da 

AZRAİL TATİL YAPIYOR 

okunduğu için - ilti rekatta !bı
rakıldı. Akşam namazı da, eskisi 
gibi üç rekatta kaldı. 

Ancak, Müfilümanlar diişman
la:ı'la ibari>e gidecek: 'Ve yahut u
zunca l:ıir sefere çı.kacak olur -
la.rsa, bu harp ve sefer esnasın
d a, (Ög.le- :iilti.ııdi - Yattn) namarı: 
lan .i'kişer rekat kılınacaık:tı. 

CUMA NAMAZI: 
H icreti sooiye esna.;ında (Me

dine) ye girilirken, şelhria1 yaki
ninde, (Beni Salim lbin Avf) ın 
>kamet~ının önündeki düzlük
te Jlık defa olarak (Cı.ıma nama
zı ) nin nasıl kill.ındığını e<VVelce 
y ırııın:ış tıik. 

Resulü Ekrem Efendimiızin bü 
yük lbir cemaalllıe ilık defa olaraık 
kıldıkları bu na.maız ve olkunan 
huıtlbe, ~ni ı;ekilde i!''ka eclillrli. 

(TERAVİH NAMAZI) ve 
(SALATI VİTR): 
Bu iki namaz ihakkında da Jru. 

tiiliü muteberode lbir 'ha:Yli ri
vaıyat ve malumat vardır. 

Bunlan ılıül&a etmel.k lıii.zımge
lirse, vanfan netice, şudıir: 

(Ramazan) aymda oruç (farz) 

TAKViM ve HAVA 

24 BİRİNCİTEŞRİN 1939 
SALI 

Bloıi: 1!58 .ltuml: 1155 

10 1IDCU ..,. Gön: 29'1 B. Tqrin: 11 
Ramau.n: 11 Bızır: 1'72 
Güneş: 6,19 Akşam: 17.11 
Öğle: 1L58 Yalsı: 18.48 
İkindi: 14.56 İmsak: 4.42 

HA VA V A.Zh:Erl 

Y eşllkö:v meleorGloJI istasyonun -
dan alınan mal~ söre. hava :vur
dun· Orta Anadolu Ete bölgesile Ak
d:enis saJıillerinde buluOu dJğer böl -
gelerde ka.palı ve yer yer yağışlı l:'~ 

miıı. Rii>ı:ilrlar D<>iu bölırelerde ırar

bi diğer bölg-elerdc şimali istikamet -
. ten orta kuvvette, .Karadeııizln garp 
kıyılarında ve Tıak:rada kuvveltli 
esmiı;lir. 

Dün i.t.nbalda bavıı. çok bulnll11 
I'~, riisgi.r şimali şark:ideu sani
yede 2 - 'met.re hızla esmiştir. Saa& 
l' te ha.va tazyiki l,19,9, sühunet en 
yöksek 21 ve en düşük J 1,8 santigrat 
kaydedilmiştir. 

A NKARA 
2 3 • 10 • 939 

Kapanış 

1 st.,rlln 5.24 
1 Sterlin 5.21 

100 Dolar 129.60 
'ıoo Frank 2.9525 
100 Liret 6.615 
100 bviçre Fı. 29.18 
100 Florin 69.125 
100 Raylşmark 

100 Belga. 21.845 
100 Drahmi 0.965 
100 Leva 1.58875 

100 Çek Kronu 
100 Peçe ta 13.10675 

loo:- - i 
100 Pengü 23.29 
100 Lev 0.9475 
100 Yen 30.415 
100 İsveç K r. 31.0125 
100 Ruble 

ESHAM ve TAHVİLAT 
Merkez Bankası 103.-

okluğu za:man, Resulü Ekrem E
fer. ~·miz; 

(Cenabıhak, size Ramazanın 
sıyaımını fg.rz kıldL Ben de Ra
.mazan'ın 'kıyamını (yani, teravilh 
naımazını) süruıe<t ıkııkhm . ) 
Buyunnlt"lardır. 
Bu i.ki namaız ilıaıkkında (kita

.büssaılat ) ın 'hfu;iyesind.e'ki m alu
mat şöyilecıe !hüMsa edilelbilir: 

Ne bi rz:i.şan efeıı.diııniz, (Tera
vih) namazını, (3aılatı Vitr) il<> 
beralber, on lbir rekat olmak üze
r e, cemaatle kılmışlardır. Fakat 
b ir müddet sonra, cemaaıti tel'
keumişler .. Bunun sebelbini soran 
eshaıbına da: 

- Cemaatle lkıhlığını bu na
mazın, (farz) ielfil<ki olunmasın
dan havf ediy-0ruıın. 

B uvur:mu:ş1aırdır ( 1) 
T<!rıwilı nama.zı.nın sekiz rekatı 

(Sü.ıı.net), on >!ti rekatı (Müsta
ha.p) olup, hepsinin !birden (Sün
nıet) ohnası (aill€tfküm Bisilııne
ti...) lha.disi ışeri.fi ile salbiX olmuş 
demelktir. 

Yine bu baptaki rivaytlerc na
zaran teravt namazı, (üçüncü ha
life, Ömer) in zamanına kadar 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
Alıııaeak Şe1ler Muhammen Muvakkat İhale .ıDıü saat 

flatı teminatı 

lira. lira 

Üniversite nakliyat hayvanları için 68o 51 6/11/939 14 
buğday, kepek, a-vıa, ot, saman 
Kulak, boğaz1 burun klinigine alına- 14go 112 > H.5 
cak tıbbi illat 
Anatomi lilborattıvarına iki kalem tıb- 1376 104 > 15 

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

tur. İstekWerin 939 Ticaret Odası kayıt ve teminat makbuzlari1e ihale günü 
rektörlüğe gelmeler i Liste ve ı78rlnameler her gün rek törlükte görülür. 

«8645> 

. ~ ._,_ i ' ~ , •. - ·: - . -

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi hrçalay ı nız 

İstanbul Asliye 12 inci Hukuk l\lah
kemesinden: 

Müddei: Halil İbrahim. 

Müddeialeyh: Fevziye: Beşiktaş 

Yıldız caddesi No. 12 de Melek Hanı
mın evinde. 

Müddei H. İbrahim tarafından 
müddeialeyh 1',evziye aleyhine açılan 
nezivelılyet davasına ait arzuhal su
reti rnüddeialeyhe tebliğ edilmek ü
zere yazılı adresine gönderilmişse de 
mumaileyhin mczk.Cır ikametg:ihını 

terk.ile semti meçhule gittiginin beya
nile iade kılınması üzerine hukuk u
sulü muhakemeleri kanununun 141, 
142, 143 ve 183 üncü maddelerine 
tevfikan iade kılJnan dava arzuhali 
ile tahkikat gününü gösterir davetiye 
varakasının mahkeme div;,1nhanesine 
asılmasına ve 939/50 numarada ka -
yıtlı işbu davaya müddeialeyhin (15) 
gün içinde cevap vermesine karar 
verilmiş ve bı?rmucibi karar arzuhal 
ile davetiye varakası mahkeme di
vaııhanesine asılmış olırıakla 1numa
ileyh Fevziyenin yukarıda yazılı 

İstanbul Asliye Üçüncü Hukuk 
Mahkemesinden: 

Ziyanın Yeniköyde Tarabya cad -
desind~ Fotyadis apartımarunda 1 
No. lu dairede SaHlhaddin nezdinde 

mukim Emine aleyhine açtığı tescili 
talak davasıİıın gıyabında icra kılı
nan muhakeme neticesinde: 1327 se
nesinde taraflar arasında tal~k vuku 

bulduğu dinlenen şahitlerin şehade -
tile Uıhakkul\ etmesine binaen olveç

hile talak:i mezkürun sübut ve tesci
line 9/10/939 tarihinde karar veril

dii;.ti ve mezburcnin ikametgfihının 

meçhul alınası sebebile tebliğ maka -

mına kaim olmak üzere ilan olunur. 
(21312) 

müddet zarfında davaya cevap vere
rek tahkikat için tayin kılınan 16/11/ 
939 Perşembe gün!i saat (9.30) da 
mahkememizde hazır bulLınması ve
ya kanuni bir vekil göndermesi lü -
zumu tebliğ yerine geçmek üzere nan 
olunur. (21314) 

-----------------------

- diğer (nafile namaz) lar gi'bj -
(münferiden) kılımmştır. (Ö -
mer) in ilıi.liifeti ld.cıvriııde ve hic
retin 14 füıcü senesinrle, İslBm or
dularının il:ıiriıbirini ,takip eden 
b ü!)"iik zafe<'lerineı şükran ese -
ri o'l.ınak ürlere teravi namazmın 
cemaatle .kılınması tensip edil -
miştir. 

iBAYRAM NAMAZLARI 
(FITRE v e ZEKAT) 

Hkretin Jkinci ooııesi, ehıli İs
lam için lbir lb~aret yılı addedil
di. Çünkü, - Deride, ıw~edece -
,itimiz vııQlü1e - dili;ımaııUara karşı 
yap' ı n har,pleırden kazanılan za
ferler dolayısile, aırtık İslam di-
niniıı.. ve ·Muhammet Ü:mmeti -
nin eJ:xrli.yen payidar olacağına 
dair !bütün ehli İslfuna !büyük bir 
kanaat ıgeldi. 

Bu senenin (Ramazan' ayınm 
sonkırı.n.da falkiTJere ymıdım et -
mek dini !bir vatıüe hü'kmüne gir
di. Ve lbı,ı Ramazımı takip eden 
günler, (Bayram) arlıdıoiunarak 
l:ıu ,bayram müna:ıdbetile faki;ıiJ.e
re edilecek yaroıma (sadakai fi
tır) dcmüdi. 

Fakirlere yardun, (Allahın em
ri) idi. Buna ibinaen, hal ve vaık
t i müsaiıt olıan iıer müslümaın.ın, 
tayin cı1unan miktarda, faıklııle
re yardliI!1 etmelıeri (Vac~) oldu
m ll(ilbi, rueııııgin müslüma.nlann 
da, malik oldukları servetin kr.tk
ta bir miktarını ayırarak (ze -
kat) namı a.rtmıda faki:rlese veır
mesinin (farz) olldu.ğu bilıdirildi. 

Bayraml.arın iıl:ıdası sebelbine gıe 
linıoe... Resulü Ekem M€'Ctineye 
geldiği zaman, Y esre!b ahalisinin 
setı<ide iki ,gün şenlik yaptıkları
nı. öğrendi. Ha·libu!ki lbu şenJikler 
sanece lbir gl'.irenekten iıbaret o
luıp cid.di bir esasa müstenit de
ğiJıdi ... Günıler geç?p te ebli islla
mın ad.erli artmaya !başlayınca, 
dini işlerin tanzimi esnasında, 
~ü Ekrem ıbu cilie<ti de iJı
ımatl eotmeı:li. für gün, evamiri se
niıye~ tebliğ esnasında, ıbu-ik.i 
şenlik günü nden de lba!hsederek: 

- Alılalhütaıı!A, sizin için lbu iki 
günden dıiha hayıdı rlti gün ih
.san 'buvurmoştur. Bunun lbiri 
(Yevmi atha), diğeri ıde, (yevmi 
fıtır) dır. 

- (Arkası var) 

Ankara Radyosu 
- DALGA UZUNLU~U 

._._..,.~-w•- •••· ı 
T.A..P. l:l,'11 m. Na ıt... 11 ltw. 

ım -. ua ıt... Ut &.w 

24 1 inci Teşrin Salı 
Saat 12.30 Program1 ve memleket 

saat ayarı. 

Saat U .35 Ajans ve meleorolol! ha
berleri. 

Saat 12.50 Türk müziği : Yeni şar
kılardan mti::utahap program. Çalan· 
lar. Röten Kam, Reşat Erer, Cevdei 
Kozan. Ok117ıuılar : Radife Neydik, 
Melek Tokgoöz. 

Saat 13.31 - 14.00 (KMı§ık prog -
ram - Pi.) 

Saat 18.00 Procra.m. 
Saat 18.05 Memleket saat ayarı, a

jans v e meteoroloji haberleri. 
Saat 18.25 Mii%ik (Dans mii%iğl 

PL) 

Saat 18.55 Kon"""'& (Halk İktı -
sat saati). 

Saat 19.10 Türk müziği (Karışık 

program). 
Saat 19.50 Konuşma (Tavukçuluk). 
Sa.at 20.05 Türk mıizlği (Klasik 

prognm). Ankara radyosu küme ses 
ve saz heyeti. İdare eden: 1'oles'ut Ce
mil. 

Saat 22.08 Memleket saat ayarı, 

ajans haberleri, ziraat, esham - tab

vili.t, kmbiyo - nukut borsası (flat). 
Saat 22.30 M üzik (Cazband - Pi.) 
Saat 23.25 - 23.30 Ya.n.nkl program 

ve kasıaınş. 

ı 2 3 • s o 1 e 9 ıı 

SAl<DAN SOLA: 
1 - Zamanın meşhur bir İngills 

muharriri. 2 - Güzel, mükeınmel .. 
Brmenlce bir isim. 3 - Pueııin kar
deşi. 4 - E.7iiplü bir Frans,. mubar
rlrl 5 - Bir salqporun nltılquıda 
çıkan sada - İUal;re görmesin. 6 -
Beygir - Btr uevJ boğuntu yeri. 7 -
Cansız, yahut bir insan ismi. 8 - Er
menice tnsa:n adı - Notada b ir işaret. 

9 - İbrablmln çlngoenettsl - Jnnağuı 

badiresi. 10 - İstıuıbulun en eski 
spor yerlerinden biri. 

yUKARlDAN AŞAl<I: , 
1 - Kabaramazsın K elfatma. 2 -

En ta.ılı göz - İbrab.imin çingeuecesL 
3 - Demlrleriu pasla.nnı temizleme • 
Var olmıy ıuı. 4 - Esk i Frausız ih&l• 
lıi.!ci ve batlı>lerinden biri. 5 - İn • 
san ismi. 6 - Güneşin reee vekili. 
7 - Sözde insan bülbülü. 8 - Ba
şma bir (H ) getirilince hoşa giden o
lur - Olmıyanın müsbeti - Edat. 9 • 
Hicivci ve müstehzi bir Fransız fele · ' 
sof \'e muharriri - Ylrmlnce asrm ta
j'ındığı şey. 10 - Ba~ına bir (C) 
geilrllip kelime tekl'arlanm<'a tavu
ğun yavrusu olur - Deniz kenarında 

ev. 


