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ALMANYA HERŞEYE RAGMEN KORKUNÇ 
BiR HARBE DEVAM ETMi.YE KARAR VERDi 

. . . .. '"'"' 

Gayemiz Yol 
Kesıııek Değil, 
Yol Açmaktır 

Y aptıtımı:ı; /,_, Dünya

nın Şa Bu.hranlı Zoma· 

nırula Hem Si;'}'«aetİn Pek 
Miitehauoil Olan icaba

tına l•t•r /stem•:r: Uy
maktan, Hem De Sulhe 

Hadim Olmaktan Baıka 

BU,.y Delildir. 

Yazan: Ehttzziyazade Velid 
Ankan muahedesini imıoalama.kla., 

İngWz ve Fnwıııza, sanld sırllarında.
lri lriiı>ük btr yökü kaldırnw; ıribi, 

hizmet ettiiimbe arlık IÜJıhemİZ kal
mıyor. İki millet, Moskov.ada B.os
laria Saraeotlunun mal&m (Nargi
le) ü milııaket:a.tı devam ederken çok 
..tınp Qekmekle imişler. Halbuki 
bh:im. o mö=ake~ İngilb: .e Fran
azların pyabmda. ve onlara karşı 

klare etmediğimize kendileri de 
peıdli. vakıf idiler, çünkü mUzaliera.
lm biitiiıı saflıAlarmı kendilerine bil
diriyor, verooeğimk kararlar hakkın
da reylerini alıyor ve ha.tta daha ile
ri de C"lderek İngiliz ve Fra.n.sızla 

Rusların arasında adeti. ta.va.ssü.t va
zifesi görerek iki iaralm anla,ş.masına., 
yani bütün mô.nsile sulhun ida.mesi

ne, hizmet etmek istiyo.rduk. 
Bu vaziyetin malfım olmasına rağ

men. Moskova müzakereslııin alabil
diğine uzaması, hemedense İngiliz -
Fransız muhitlerinde fazla endişe u
yandırmış olaea.k, ki o müzakerıUm 

nihayet kesilerek akabinde de Anka
ra muahedesinin imzal&nmış bulUD -

ması üzerine İngiliz "" Fraosız mat
buatı ideli ewı ve bu.roşa ırelmiş ııi

bi ı:örünüyor. Ekseri büyük l'a2:Me -
lerde Türklerin mertliğine, haita ta
riki civ&m.ertıii.ine da.ir barareW, 
hararetU makaleler intişar ediyor, si
yaset adamları da bizi ve siya.se&&eld 
dürüstlükrerimlzi methede ede blfJ. 
remiyorlar. Doinısu.nu söylemek ik
tiza ederse, biz kendi hesabımıza bu 
kaılal" pöbpöblenmekien de hoşlanan

l&<dan değiliz. Yıı.plığumz iş, dünya
nın şu buhranlı 2'amanmda hem si -
Yaset.:in pek mii.1ebavvll oJa.n icaıba

tına. ister istemez uymaktan hem de 
sulha badim olmaklaıı başla: bir 'l"Y 
değildir. 

Bu iUbarla An.kara mu.a.hedesi üze
rine bazı gazetelerein ve ban &iyaset 
ada.mla.rınuı sevinçlerini l&lıa.r etmek 
gayret ve teffi.flle, bize, hatır ve ha
yalim.izden geçmiyen fikir ve mak
satlar isnat ve izafe etmeJertni de pek 
muvafık bulmuyoruz. 

Bu ciimleden olara.k İngUlz Harbi
ye Nazırı (Hora - Belişa.) mn geçen 
KÜD bir nutku esnasında. (Türkler, 
demokrat devleUerle anlaşmak sure
ille Berlln - Bağda.! yolunu kesliler) 
ı-ibi bir söz SÖY'leditbıi gazetelerde 
okuduk-

İngilh Harbiye Na.zın eii;er böyle 
bir sözü ha.k:ika.ien söylediyse, bu hu
susta yaııllmış olduğuna §Üphe Yok
tur. 

Çünkü İngiliz ve Fransızlarla an
(Arkası 3 üncil sayfada) 

EBUzzty AZADE 

Velid 

,. ~" 

GENÇ osrnAN 
Yeni Tefrikamız 

B O Y O ~ ·T A R İ H 1 
R Q.~M AN 

' •O L 
Bu• mfiliiP.ı· esere birkaç ciine 

1 
kadai bıi.ıılı~ortız. 

Hitler Harp Kara-
• 

rında Israr Ediyor 
Von Ribbentrop'un Nutku 

Vaziyet Almanyayı Harbe 
Ediyor Devama Meebur 

BerliD, 24 (A.A.) - Yarı resmi menabiden bildirildijine g'Öre, Hitler'in 
son günlerde enternasyonal vuiyete dair ha.riciye ııazırile feWta.lide eheınmi
yeti haiz konuşmalar yaptığı hakkında yabancı memlekeUerde d9Jaşan şa

yia.tar Alman devlet adamlarının nutuklarından evvel ecnebi ma4buatm 
öteden beri ileri sürmeii adet edindiği farazjyelerden ibareUk. 

Bitler ile llarielye nazın arasında. da.imi temas mevcut oJdui:u bedlhldir. 
Ancak vazlyetla yeniden teGlikbıi veya mliblm kararlar ittihazını tüzum.lu 
kılacak ma.hiyeiie bir hıidise me-vcui değ:lldir. 

Haber almcbğına göre, Alman:yarun Roma ve Moskova biil'ük e~Ueri ta
rafmdan Bitlere verilen idi.at hakkında.ki haberler de yanlıştır. Bir ba.r:p 
meclisinin tovla.ndlğı hakkında :rabaneı memleketlerde lşa.a. olu.nan. haberler 
de yalandır. (Arkası 3 üncü say1aaaJ 

Bitarafhk Kanunu 
DaOisiyor Mu? 
Vaşington, 24 (A.A.) - Siyasi 

mabfelierde ha.sil olan kana.ate 
,röre bitaraflık ke..nunu hakkında 
yapıln mü!"ake-elef' bu .hatta sona 
erecektir. 

Pittman projesinin kabulü le -

binde büyü kblr ekseriye< temin 
edilmiştir. Şimdi mebusan mecll -
sinde yapılacak mW:akereler aJi
ka ile beklenmektedir. 

Liderler tarafından yapılan tah
kikat neticesinde Pittman proje
sinin kabul edilmesi kuvvetle 
muhtemel bulnndtıiu tee.yyüd et
mi"ıse de bu J)l'Ojeuln on gün evvel 
tahmin edildiği kadar büyük bir 
ekseriyetle kabul edilmiyeceği an
laş<lmışlu. 

Bazı kimselerin kanaatine göre 
temin edilecek ekseri,-et 10 veya 
20 reyi g.eçmiyecektir. 

Mebusan meclisindeki muhale
fetin arlması şu sebeplerle ,.tfedll

mektedir: 

. l -~- :Ü=-:::~ .. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

• 
Finlandiya istiklalini 

Müdafaa Edecek 
Sovyetlerin Finlandigadan 

• 
istedikleri Nelerdir? 

Bir B°""°' tankı 
Helsinki, 24 (A.A.) - Harici • 

ye N-ezareti namına .oöz söyie • 
meğe saliiıbiyettar bir ZM demiş
tir ki: . 

Maşallah, 

Almanlar Bir 
Yunan Vapuru 

Batırdılar 
Londra, 24 (A.A.) - Pateras is

mindeki Yunan vapuru şimal de
nizinde batmıştır. Vapurun bir 
sandala binen kaptanı ve on beş 
deniı.ci karaya çıkmaya rnuvaıf -
fak olmuşlardır. 

Kaptan, üç deniz<;[ ile İ:ıııgiliz o
lan bir piıliotun ka:yıbokluğunu ve 
vapurun bir Alman denizatısı 
tarafından batırıdığını söy !emiş
tir. Mürettebattan sağ kalan di
ğer birkaç kişi de diğer bir İngi
liz vapuru t.arafmdıaın kurtanlmış
tır. 

Bulgar Komite
cileri Faaliyette 

IBükreş, 24 (A.A.) - Sama.nlar 
köyü civannrla Bulgar komiteci
""ri iki Rumen jandarmasını a
ğır surette yara1amışlardır. Tah
kikata başlaımıııı1 ır. 

----00000~--

Lord Lloyd 
Madritte 

Bern, 24 (A.A.) - Bund' gazete
sinin Madriddeki muhabiri bil
diriyor: 

Lord Ltıoyd'ın riyasetinde hu· 
susi biı İngiliz heyeti dün Madri
de gcmniıı ve Frankxı ile U2un bir 
mülakatta bulunmuştur. Heyet 
varı.n Loı:ıdraya hareket edecek-

Maşallah! 
•Sovyet - Fin mü:zak.ereleri • 

nin oomıal bir şek.i!Ide devam 
ettiği ve bu müzakerelerin iyi bir 
netioce vereceğine dair bes1enen 
ümitlerin tahakkuk edeceği Mos
kavada.n gelen 'haberlerden anla
şılmaktadır. 

Moskova, 24 (A.A.) _ Mosk.o
va dipkımasi ınrulıf:iJlerindc zan
nedildiğine göre, Sovyet diplo -
masisi Aaland adalarının işgalıni , 
değil, sadece bu adaların gayri 
askeri bir halde muhafaza edile
ceğine dair kat'i vaid istenıekte
dir. Nitekim, Sovyet diplomasi
si; bir ittif.ak ta1ebinde de oılına
yıp, ancak, Sovyet Rusyaya ha
sım heııhangi bir loombinewna 
iştirak edilnıiyeceğ'in.e dair bir 
garanti ile, Hıogland adacığının 
ve onıa ci'Var iki adanın terkini 

Ayda 200 Lira Maaş 
Alan Aslan Bahçivan 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Yahu. Bahçivaiı Kıtlığına Kıran mı Girdi, Artık Biz
de de Bahçivan Yoksa, Başka Nerede Bulunur? .. 
Duyduğumuz zaman, .biz de, 

sizin g]bi inanmak istemedik. 
Fakat, bize, aışağııda okuyaca,iiı -
ruz hadiseyi a•nlatan zat, il;in iç 
yüzünü pek yakından bilruı, sö
züne itimadımız olan biridir. La
tife de yapmadığına kani olduk
tan sonra, hayretten ağzımız bir 
ka~ açık kaldı. Ne söy liyeceği
mizi şaşırdık. 

Şimdi, o zatın agzından hika
yeyi dinleyiniz: 

- Üniversiteye getirilen ec • 
nebi profesörlerden ilim getir
meJ,,ıini i>ek.lemjştik. İ·lim getir
diler mi, getirmediler mi, orası 
ayn bir bahis .. Fakat, herıhalde, 
iıliınden evvel, Avrupadan bütün 
akraıba ve taa!l!Ukatı, dostlarını 

CArkası 3 üncü sayfada) 

G. Cephesiiıde Şiddetli 
Muharebeler Oluyor 
D Ün Almanların Yaptıkları 

Püskürtüldü Büyük Taar uz 
Lol'ldra. 24 (Hususi) - HiUer Mos

kovadan aJdığt red cevap üzerine Al
ma.oyanın alacağı yeni vaziyeti temin 
ebniştir 

Almanya Bitleri bu işte itham et
mektedir. Almanya garp ve İngiliz or
dularına karşı mühim hareketlerde 
bulunacakkr. 

Paris, 24 (A.A.) - .-Umumi karar
gah bildiriyor.• 

Gece- kayde değer hiçbir h&dise ce
reyan etmemiştir. 

Pa.ris, 24 (A.A.) - Ha.vas ajansı

na göre askeri vaziyet: 
Dün bütün gün Forba.ch'm garbın

da oldukça şiddetli müsademeler ol

muştur. Bu müsade.melerbı hedefi Al~ 
man topraklarında ki.in Varndt or -
manınuı yakınlarmda bulonan küçük 
bir köyün işgali idi. 

Baıı mıntakalarda. mevzii kü~ült 

haı-ekt-tlerin arlntası Alman faaliye
tinin tekrar başladığı suretinde Ul

sir edilebilir. Fakat bugiinkü hava 
şartları ve bilhassa feyezanlar dola· 
yısile büyük harekat mu.a.zxam müt
killata uğrıyMaktır. l\laamalill Rbin 
ve Sarre arazisinden da.ha müsait top
raklarda. harekit yapılması ihtimalin! 
gözden kaçırmak ilıUyatsızJ1k olur. Bu 
hususta !'unu kaydetmek li:ıımdır ki 
Alman maka.matı, Almanyanın gar -
bindeki kil.çük komşu devleUere ait 
az çok t.afsllitlı haritaların sa.tılması
nı yasak etmiş ve bunları müsadere 

eylemiştir. Bu hareket Alman hiına.

ye idaresi altında buJunan bazı sivil
lerin ·kaçmasın& mi.ni olmayı istih
daf edebiltteği gibi kabil olduğu ka
dar fazla mikdarda. harita temin ey
lemeği de istihdaf edebilir. 

Dün cephede cereyan eden mevsii 
harketlerin en mühimmi Alman 
kıt.aatınuı Forbach'uı g:arbinde kıiin 

küçük bir köye karşı yaptığı müker -
rer taarruzlardır. Alman kuvveUerl 
birkaç defa. hücuma kalkmışsa. da 
Fransız kuvvetleri bunlan tardetmiş 
ve nihayet öğleden sonra mezkür köy 
Fransızların elinde kalmıştır. 

Roma, 24 (A.A.) - -Havas- Man
chester Guardian gazetesinin siyasi 
muhabiri siyiısi vaziyeti hulilsa ede -
rek diyor ki: 

Berlindc Alman askeri ve mülki 
rüesa arasında. yapılan konferans, Bit 
!eri Şuk cephesini larsin eltlklen 

Yeni K~bineyi 
Köseivanof Kurdu 

Sofya, 24 (A.A.) - (Rıoyter) 
Yeni ~ hükfuneti, bwgünkü 
anlaşmazlıkta bitaraflığın mu.ha ' 
faza edec."ek ve ayni zamanda 
lromşu devle;Jiere karşı da ade
mi tecavüz siyasetine de devam 
eyliyecektir. 

Köseivaııof'un dört gün müd· 
detle eski siyasi partiler erkanı 
ile gö-rüşmelerinden sonra yine 
partiler harici bir hükı'ımet ku· 
rulmasJ b=da hayretle kanıılan 
mJ.'itır. 

Sofya, 24 (A.A.) - Başvekil 
Köseivanof'un riyasetindeki ye
ni l\ııbine erkanı bugün kraiın 
hU2urunda yemin edecekllerdiT. 

Kaıbine, bu ayın 28 inde Sobrmı 
(Arkası 3 Uncü saytpda) 

1 
.. iNONO Türk Birliği-· ı 

nin Timsalidir 
.,,.,,.,,,..,,..,,.,,.....,........ . . .. . . ,. . ; 

sonra İngiltereye karşı şiddetli bir 
hal'll yaparak Fransa ile münferit bir 
sulh akdine teşebbüs etmek hususun
daki kararında takviye eylemiştir. 

Bu gazete. Fransayı İngilteredetı a
yırmak i('in Wtlerin sarf ettiği gayret
lerin beyhude olduğunu kaydettikten 
sonra diter taraftan Almanya.ııın 

Ba.lka.nlarda kanşıkhklar çıkarmak 

istlyeeeflnl ve bu husıısla da Bal -

kanlılar birliğini bozmak Jıususunda 

Bulgaristanı kullanELeağuu tahmin 
eylemektedir. 

Londra, 24 (A.A.) - cBr.ist-01 Chan• 
nel:t ismindeki silihlı İn.rlliz ticaret 
l'Cmisi farpı~tığı esnada aiır ha.sara 
utrayan bir Alman tahtelbabirl dal
mak kabiliyetini kaybetmiş ve İn -
ırtliı: han gemileri tarafında-o kolu
ca batınlınıştır. 

. Prens Mişel On 
/ Sekizinci Yıhnı 
ı Bugün idrak Etti 

v'elialhd Majeste Mişel müla;ıımevveı rütbesini aııyor 

Romanya Velia:lıdi Prens Mi- ı kadderatı liderlerinin iyi yetişti· 
şel, bu.gün, 18 inci y~ını ikmal rihniş olmasına bağlıdır. 
ediyor. Kom.şu ve müttefikimiz ı Daıha çocukluk zamanından i 
Romanya devleti bu münasebet- ttbaren Romanyanın genç veli-
le veliahtlerinin akil baliğ oluşu ahdi, istikbalde, memleketini iyi 
seneyi devriyesini fevkaliıde me- idare edebilecek surette hazır-
rasiınle kutluyor. lanmış ve o şekilde yetiştirilıniş-

Veliaht Prens Mişel ayni za • tir. Veliahdin 1ahsil ve te11biyesi, 
manda Rumen milletinin tarih pederleri 2 inci Kaııolun dailni 
Afüa Yuliye unvanını da taşımak- mü:1 kabesi altında olmaktadır. 
tadır. Kral Karo! genç nesilleri is-

Bütün 'be.şeriyetin çok kan.şık tikbalin şuurlu vatanda.şiarı ola-
zamanlar twşaclığı şimdiki gibi mk hazırlamanın en mukaddes 
anlarda milletleri idare edenle· hizmet olduğumu ve millet lider-
rin rolleri fevk.alitde büyüktür. !erinin bu hayati meseleye en 
Ekser ah.va1de miı11etlerin mu • (Arkası 3 üncü ''yfada) 

LEii 
Bir Dostla Konuştuktan Sonra ... 
Geçen ı:ün bir doshımla nasılsa. 

harp ve poliüka. mevzuundan Jturiu
lup edebiyattan söz açtık. Dostum bir 

ar:llık dedi ki: 
- On beş yirmi sene evvel Yahya 

Kemal şiirlerini neşretmezdi, etmez
di amma kırk ytlda bir söy !ediği mıs
ralar ağızdan ağıza yayılır, dJJlerde 
destan olur, mektep sıralannda.n sa
lon koltuklarına. kadar bütün münev

ver muhitıerde aksi sa.dalar uyandı
rırdı. Bugünse şurda. burda her haf

ta bir m.-.nzumesi intişar ediyor da 
aldıran blle olmuyor. 

Dostum doiru söylüyordu. Ancak 
bu hal ne Yahya Kemal kıymetini 

kaybcttli:I içindir, ne de münevverle
rin .şiire kulak asınadıklarındandır; 

bir türlü mevcudiyetine inanamadı
tımız fakat içimizde tebellür eden 
tahlil ve tenkittendir. 

Eskiden şahsi acılannı, şahsi lhti· 
raslarmı, tatmin edemedlfi şahsi c
nıellerini, ihtlyaf;larmı, ant'ak kendisi• 
ni alikadar edf"n kinlerini. yeislerini: 

Bir katre içen çeşmei 
pür hun-u fenadan, 

Başın alamaz bir dahi 
bfı.rıln-ubelfldan! .. 

Diyerek bütün aleme sun.an şair

(Arkası 3 üncü sayfada) 
SELAMİ İZ.l:ET SEDES 



SAYFA-! 

Hatıratı Yazan : Eski Topçu Müfettişi Emekli 

GENERAL ~EMAL KOÇER 

Motör Kaptanları ve Mal Sahipleri İşin 
Mahiyetini İdrak Edemiyorlardı. 

Grup emriı:ııdf!ki motör -
lıer, bu gilbi miktarı az, tehlikesi 
"" kıymeti büyük maddeilerin sev 
kine yaramak:,a idi. Motör kap
tanları ve mal sahipleri işin ma
hiyetini idrı1k edemiyorlardı. Cetı 
!in de hazan faydası vanlır. Bü
tün mesai sırasında hak.kın tevfi
ki bizıe yar olınuştu. Beşer, yara
tııcı kuvvetine güvenebilir, fakat 
biz yalnız tedoirle mükelJ.eftik; 
ötes.i takdire baglı iıdi 5(} bin oon 
barutun istif edıidiği bir vapur 
am.GJarı.nıda infjLjkın m.evzii kal
masında her ha:Jde saımadani bir 
sıyanet, medoc!res olmuştlL 

Bu tehlikeli sevkiyat ta mu
vaı ,. 'Y" iLll b.a.şar .u.iruı;tı. 

uRUP MESAİSİNDEKİ 
İNTİZAM 

Sevltiyat tarihlerini, progra -
mın ııürüzsü.z tatbik edildiğine ve 
arkadaşların fasılasız ça:lıştığına 
de!filet etmek ı!iıbarile, a,şağıya 
dercıediyorum: 
2/ 5/37 Kar.ımürsel mevaddı 

haı:1biye 
6/ 5/37 
7/ 5/37 

30/ 5/37 
5/11/37 
1/12/37 

30/ 1/38 
15/ 2/38 
1/ 3/38 
6/ 4/38 

11/ 5/38 

" ,, 

" 
" 
" 
" 

.. .. 

.. 
u .. 
• 
" 

" 
" 

askeri .oŞYa 
maılzeme 

9/ 6/38 Z<>nguklak eşya ı:nühim 
mat ve mevad

dı harbiye 
19/ 7/38 Samsun mühimmat ve 

8/ 8/38 
11/ 9/38 
1/10/38 

15/ 4/38 

askeri eya 
İnebolu ,, ,, 
İneboi u Mühiıınmat 
İneoolu , Sa.ınsun eı;ya 
İnebolu eşya ve eczayı 

12/ 5/38 " 
tılbbiye 

eşya 

2/ 8/38 . u 

13/10/38 Izmir Mayin 
26/ 8/38 Mersin eı;ya. 
23/ 9/38 " .. 

Ufak mikyasta sevkedilen me
vad bu cetvele daiı.il değildir. 

• TATSIZ İHTİLAFLAR 
İyi bir cereyan alan., her teşal>

bi,isünde muvaffak olan bir teşek
kül çinde iılı tilaf, doğrudan doğ
ruya işleri mütıeessir edebilirdi 
Bu i t:ibanla, ilh ti.W, rai1>met &o -
ğil, ayni felak.ettL M. M., ııııüte
vazi mmaisine muniarzaman de
vam ediyordu. Taıbiaıtler mu!hte
liftir. TaılısiJ f.a.rkı da ıbazan şalı
si davlkl.ar ortaya atıyordu. Tat
sı.zlık çı:kar.ınak is1iyenler, fili sa
hada güç.lii.!derle karşılaşmamış 
olanlıardı. 

İıŞçi saflar .nda ötEdeıııberi nü
fu:z mevküni k.azallllllij olanJ.ar
dan bazıları te<;ir icrasına yelteni
yorlardı. V azı.f.e salı asına siyaset 
sokımamak kat'iyyen lıizıımdı. Teş
kilatı, vatani bir hizmete memur, 
talimatın bütün ahkamına mün
kat bir birlik olarak kaıbul et
mek, hissiyat ve 11ıtirasattan te
cerrüt e!meık, yalııız ve ancak 
vazilenin basarılmasını düşün -
mek •bir •borçtu. 

Teşkillıta ilk <tiren ve yıllarca 
feraıga'tle çal!.'janlar bir.ibirine 
kar.şı mı.iliaıl:ibetle, daima arala
rında her gü<;lüğü yenaniye uğ
raşan rü Jbeli ve yaşlıara kar
şı da sarsılmaz itimat ve hürmet { 
le meşbu idiler. 
Muvaffakıyet te ibu ibağlılı.k

tan dıoğmuştu. M. M. e uzalktan 

La Franses şirketinin va.ınır komiser
lerinden (Plyer Bedeş) büyük 

sadakalle çalışanlardan 

müzaıhret edenlerden ıbirkaçı, 
hatta is'erin hitamına doğru acı 
bir sürpriz yapmayı düşünmüş
len:li. Çok gariptir ki, ibu arka
daşlar arasında iş1erin malhiye
tin.i, faal üyelerin vaziyetini bi
raz olsun kavrayanlar Jıiç yoktu. 
:L,i, malı almak ve yükleyip gön
dermekten ibaret ve gayet ba'Sit 
sayıyor.l:ar, Şüphesiz yanbş düşü
nüyorlardı. Bazıları ufak te;ebbüs 
leNle muvaffakıyetsizliğe de uğ
ramışlardı. 

Büyük lbir zat, ıbu illıtilidila:ra 
teııruı>\,ederken: 

- Çalı.şma.k., yürdu kurtar -
mak, fakat hiQl:ıir şey isteme 
mek: işte yurlııeverlik! 

Buyurmuşla.rrl;. Esas itibarile 
,grup mensupları nakdi mükiifatı 
da ııeıddetıni.şlerdi. 

Mesai -""bekesine sokulmak, lııi 
lbasaranlan ka:zaruı.rak muvaffak 
olmak zamanı sürpriz yapmak is
tiyenlerce artıık inı.k:ilnsızd.ı. Bu 
üzenişler, beJti siyasi sahada bir 
rol oymyalbilirlerdi, yalnız işle 
alakadar olan M. M. in bu giıbi 
siyaootlenden korkusu yoktu. Bu 
tEşkili kuranlar, tam bir ahenık 
ve tesanütle çaluşıyoI'lardı. İ!hti
Lü, tesirsiz kalnuya maıhkUmclu. 
Ufak ibir müddet için bir üzüntü 
olmadı, dlnil.mezı fakat, progra -
mırı tatbikine mil.ni olmak istirla
dını kimse gösberemedi. Müs' ev
lilerin çeküliği 6 binciteşrin gü
nüne kadar ça1ısmalar fasılasız 
d< ... ;:.ın etmi~ti. 

Lhtili.f, 38 yı;l.ı teşrininin lbir gü
nüne müsadifür, ve o gün içinde 
o sad'lıa kapanın'<.!ır. Hatıratta 
bu cereyana da karışan bazı ar
kadasların da hirzmet,nı zilkret
ıınek.lıe vazifemi yapmak istedim, 
yine ve dalma var olsunlar!. 

-k 
DEKOVİL YOLİLE SEVKİYAT 

İl'tlKANLARINI TETKİK 
Marmara ve Karadeniz yollan 

ıbiıdayetl.erde büsbü·tün ka'Palı gi
bi idi. Sonradan bir raddeye }<a
dar az tehlikeli yollar elde edi1-
mekle beraber bunun devamına 
güvenilemeııdi. Dü.şüllen giııdap
tan kurtulmak için her çareye 
ıbaş vuruluyordu. 

Milli Müdafaa teşkilittının Pir
gı:ısta da ·bir çekirdeği vardı. Ka
i"tıthanede şimendifer müfrezesi 
kömür kaıynağı istikametirıde<ki 
sevkiyatı yapaıbileceğini !enni.n e
diyordu. Kömür ocakları, har.bin 
devamı müıddetince i.şl€!111i.şti. 

(Arkası var) 
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Karlı ~ir Kıs Sabahı 
Selami izzet - Mefharet Ersin 

Galip biııdenbire yeı.nde doğ
ru •• u. Gözlerini önündeki renı:ii
rer'-' alevlerden ayırara.k Paki -
uımn yüzüne çevirdi. 

- Ne demek is~iyor'un? 
Pakize hiç fütur-unu bozmadı: 
- Bıraz evvel karın,rı sor. de-

reee# iyi, son derece dJ. üst, riya
kfıri k biLm~z. özü sö:~:ı do~ru 
bır kız oidugur .. da.tt bd.~!:ı~tn1İ~ -
tin d<Jğ"il mi? 

- Evet. 
- Ben sana maalesef aldandı-

ğını söyliyeceğiım! 
Gaılip birdenıbire genç kadın:n 

e>lini bırakarck ye;inder. kalktı. 
(nıun karşısına dikile.ek: 

- Bl! ;ôz..i •Öylerk~u bana iza
lıat vennd<. medburı;~Linde kala 
~ını düs..iııuyor musun f"akıze 

Dedi. 
- Duı\ tel.iş etme, izın e<l.e.·ıi

yeceği.m bir sey h~:..ı<:.:nda söz 
söylivec~k kadar buctala d~ğı -
liım. Peym-ırı sa.na bı:-nimle bera
ber kolici1e bulunduğundan bah
setti miyJ '? 

- Hay.c, kal"ıyyen. Orun kol
leje gilli.~«n n·c :Jılmivord•ım. 

- Şu halde kolleı: btırıncden 
bırakıp çıkr:as:nın scbepın' de 
bilmiyorsan 7 

- Kolllejı, gittiğin{ söyleme -
dlkten sonra niçin çıktığını söy
lemiyeceğ.i §.şikar değil mi? 

- Peki öyleyse onu da ben 
söylıyeyim. Peyman mektepten 
hırsızlık suçundan. kovuldu. 

Galip sanki dili damağına ya
ıııı;ını.ı ı;bi aiz:ııu güçlükle açıp 

•• 
Universite 31 
1 inci Teşrinde 
Açılıyor 

İstanbul tinivezsllcsl 31 Ulrlnclleş
rln Sak günü saat 10 da konferans 
salonunda mutad mera.simle açılacak 
ve ertesJ sabahtan itibaren derslere 
başhyacaktır. 

Üniversite Reklörü Profesör Ce • 
mll Bilse!, Ünlversllenln bir yıllık 
ı.ıalışmalanm bildiren bir notul< ile 
yedinci ders yılını açacak; en kıdem
li talebe namına, Tıp Fakültesinden 
Muzaffer Baki Aksoy Üniversitede 
geçirilen ydl&l'a ait intibalarını an -
laLaeak, bu yıl Üniversiteye ilk pek 
iJ'i derece Ue kaydedilen Edebiyat 
Fakültesinden Sa.bilia Sayım, Ünl -
versiteye g-trerken ıalebenhı duy -
duklarını söyliyecektlr. 

Bundan sonra Hukuk Fakültesi 
Ticuet Ilnkuku Ordinaryijs Profesö
rü Ernst llirsch, ilk dersi verecek -
t.ir. MaJüm olduğu üzere açış dersi 
her yıl bir Fakültenin Profesörii ta
rafından verJlmektedlr. En evveı E
sasiye Hukuku Ordhıa.ryüs Profesörü 
Ali Fuad Başgtl, ikinci yıl Tıp Fakül
tesi Tedavi Ordinaryüsü Profesör A
kU 1\-luhtar Özden, üçüncü yıl Lde
blyal Fakültesi Tarih Ordinaryüs 
Profesörü Şemsettin Günaltay. dör -
düncü yıl Fen FaküJtesi Riyaziye Or

dinaryüs Profesörü Von Mises ve 
d.inaryW Profesörü Ncnmark Açış 

sinaryüsü Profesör Neumark Açlf 
derslerini vermişlerdir. 

Gelecek yll sıra Tıp Faltültcsin .. 
dedir. 

ViLAYET 

16 Yılda Yapılan işler 
Dahiliye Vekaleti Cumhuriyetin i-

1i.nındanberi yapılan işler hakkın -
da. telgrafla İs1.a.nbul Vil3.yetinden 
ma.lümat tstemlştir. Vekilet Cumhu
riyet bayramında bir kitap çıkara 
cakhr. 

BELEDiYE 

Şişli Fat:h otobüsleri 
Fat.ilıle Şişli arasında işleyen oto

büslerin Mecid.Jyelı:öyii ile Çarşamba 
paz.anna kadar temdidi kararlaşmış

br. 

lnkilap Müzesi Tamir 
Ediliyor 

Şişlideki İnkılap Müzesi btıum ta

mir edUecektir. Tamir işleri tamam.

Ja.ndıktan sonra bina yeni tekilde 

merasimle a.çılacakt.ır. 

MAARiF 

Yüksek Ticaret vıı l~tisat 
Mektebi 

Yüksek Ticaret ve İktısat mekte

bi ikmal lmllhaııl.an bllmiştlr. Bu -

&"ün yenJ sene derslerine başlanıl -

ma.k üzere fakülte mera.simle açıla

caktn-. 

EKONOMi 

1 U k-Rumen Ticaret 
Milzaktraleri 

Türk - Rumen ticaret mÜZ&ke.rele

rine dün saat 15 ten itibaren Tophane 

köşkünde devam edilmiştir. 

lboğuk bir sesle tekrarl.adı: 
- Hırsızlık suçundan kovuldu 

mu dediniz? 
- Evet, arkadaslarmdan bitin

den mühimce bir para çaldı. Blt
taıbi yakayı ele verdi ve derhal 
kıovuldu. 

Galip kulaklarına inanamıyor
muş gibi tekraPlıyordu: 

- Peyma.n, hırsızlık yüzünden 
mektepl<:n kovulmuş olsun, bu -
na imkan yok! 

- Peyman fakir bir ailenin is
ti.kıbali o>ımy an bir k,.zıydı. Kol· 
lej muhiti g1bi ze~in bir muhit
te kendini idare edemerniış, müva
zenesni kaylbet.miş, ve bu suçu iş
lem.işti. Mektepten lrovu1duktan 
sonra zavalılı 1baJb~1 onu, .bu vak'a 
run za.man.a üstü örtülünciye ka
dar şehirden uzaJciru;tırwak için 
buraya eski bir dostunun yanma 
göndemıiş. İ<te bu ar:ı..lıik o sana 
tesadüf etmiş ve mazisindeki bü · 
yüle lekeyi gizliyerek sen.inle ev· 
lenmiye muvaffak ol:ınuş. Şimdi 
sorarım sana, büyük günahını iti
rafa yanaşmadan körü körüne 
seni kendine bağlayan bir kadı
nı, açık, dürüst, riyadan uzak, 
özü süzü doğru bir insan diye ka-

Cumhuriyet Büyük Türk 
Bayramında Alimi Ziya 

Açılacak Yollar Gök' alp 
Atatürk Köprüsü 

Merasimle Açılacak 
Cumhuriyet. bayramında lnşaatf 

ikmal edilen binalardan, yollardan 
mühim bir lusmının küşat resmi ya -
pda.eaktır. 

Ayın 29 uncu Pazar günü Vali ve 
Belediye Reisi Lüıtı Ku-dar, Atatürk 
köprüsünü saat 15 te, inşaatı biten 
A:raspaşa yollarını 16 da, Nişanta.şı 

orta mektebi saat 16,30 da merasimle 
açacaktır. 

Fatih mıntakası dahllinde inşaat.ı 

biten Küçükmustata_paşa ilk okulunu 
saat 15 te, Sinek.llbakkaldakl 45 incl 
mektebi ve Karagiimrük orta mekte
bi sa.al 16 da açmağa memur edilmiş
ıır. 

Ayın 30 uncu Pazartesi günü Ka
dıköy ve Fatihteki maliye tahsil 
ıpabeleri de açılmış olacaktır. 

Esnaf Cemiyetleri 
Esnaf cemiyetleri reisleri dün ce

miyetlerin merkez binasında müdür 
Kizunm reisUği altında toı.tla.nm&Ş

tır. Bayram huırhklacmı konuş -
muştur. 

--0---

GÜMRUK 

Bir Kaçakçııık ~:eydana 
Çıkarıldı 

Yerli ıtriyat müesseselerinden biri 
Avrupan1n Fott ıtriyat fabrikaqnın 

etiketlerini taklit yaptırmış ve bun -
]arı kendi mamuliiına koyarak hal
kı aldatmağa başlamıştır. Gümrük 
muhafa.'7.a teşkilatı bu işi meydana 
çıkarmış ve müess.ese salıibi dün Ad
liyeye verilml")tir. Etiketıcriıı Avru
pada yaptırıldığı ve memlekete ka.rak 
olarak sokulduğu anl~ılmıştır. 

Savarona Yatı 
Savarona yatı kış mevsimini Kan

lıca körfezinde demirli olarak geçi -

recekUr. Yaz için körfezim.izde yer 
yapılacaktır. 

SORUYORUZ! 

Susuz Kalan Bir 
Mahalla 

Otcuyoculanınızdan emekli su
ba.y Bay Sabri Demir yazıyor: 

•- Ben Çapada, Ördekkasapta, 
Mürettip sokağında ot.uruyorum. 
l\IaJıallemlzde Alaca.çeşme denilen 
bir eeşme var. Bu çeşme evvelce 
Kırk(leşrne suyu ile besleniyordu. 
ltırkçeşme suyu sıhhate muzur ol
duğundan iki sene evvel çeşmeler~ 
den kestıdl Sula?' idaresi bu su-
711 çeşmelerden keserken yerine 
terkos suyu vereceğini vadetmişti. 

lfalbukt aradan aşağı yukarı ikJ , 
sene ge~tiğl halde bu va.it yerine ' 
C'ehrilmedi. Bu sebeple ga.ı:eteler 

va.sıtaslle müteaddit defalar müra
caatta bulunuldu ise de bu müra
caatlara ehernmlyet verilmedi. 
Bu satırların a13.kadarlann na-ıa

n dikkatine konulmasını muhte -
rem ve muteber gazetenizden say
plarımla dllerlın.• 

Senelerdenberl su ihtiyaeı Ue 
kıvranan bu mah.a11onln derdine 
bir çare bulunup bulunamıyaca • 
tıru sular idaresinden: 

Soruyoruz 1 

bul etmek bir arz güJ ünç olmaz mı? 
. Galibin yüzü bembeyaz kesil

mişti, ateş gtbi yanan gözlerini 
Pakizenin yüzüne dikmiş, söyle
nen sözler sanki ona hiQbir şey 
ifade etıniyonınuş gtbi, şaşkın şaş 
kın onu dinliyordu. Fakat genç 
kadının son sözieri birde]]bire o
nu galeyana f,etirdi. Ne de olsa 
Peyman ona menısup bir kadındı. 
Pakizenin onun hakkında bu ka
dar ağır bir lisan kullanmasına 
müsaade edem=li. Kupkuru ku
ruyan boğacmııdan nasıl çıktığı
na kendi de hayret etıtiği bir ses
le onu müdafaaya kalk!:ştı: 

- Haklısınız, dedi. Peyman iş
lediği bu hatayı bana itiraf et -
meliydi. Fakat ben yerden göğe 
kadar eminim ki, o bunu, beni al-' 
dalarak ele geçirmek maksadile 
değil, fakat bu kadar elim bir 
hadiseyi bana itirafa diJ.i. varma
dığı için yapınıŞtır. Ben şimidi gi
d~r gitmez ıınuni.a görüşür, iııin 

iç yüzünü bizzat kendi ağzından 
amanın. Maarnaillı hadise sizin 
anlattığıruz şekild~ bile olsa, u
nutmamalı iki, lbu senelerce (!V· 

ve! om~ bir ~aYrlir. O zaman 

Bugün Üniversitede Bü
yük Merasim Yapılcıcak 

Bugtlıı büyük Türk mlilefekkirl 
ıair Ziya Gökalp'm ölümünün 15 inci 
yıldönünıüne müsad.iftir. Bu müna
sebeUe kadirşinas Türk gençliği la -
rafından Üniversite konferans sa -
lonunda. büyük blr ihtifal tertip olun
muştur. 

Bütün Ünlversltelllerln ve yüksek 
mektep talebelerinin da iştirak ede -
ceti bu toplantıya saa& 15 t.e başla -
na.c::akilr. 

Evveli Edebiyat Fakiiltesl Profe -
sörlerinden l\iustafa Şekip Tunç ta.
rafından kısa bir hitabe irat olnna -
ra.k büyük ölimün hatırası hürmet
le anılacak. bunu Felsefe Şubesinden 

B. Kudsi'nin; merhumun tercüıncl 

halini anlatan söylevi takip edecek
tir. 

Bili.hare Doçent Hilmi Ziya ve Pro
fesör Kiz1m İsmailln; c:Türk Felsefe 
Tarihinde Ziya Gökalp», «Tütk !\lil

llyetçthğtnde Ziya Gökalp» isimli bi-· 
rer hiıabede bulunacaklar; bundan 
sonra da sıra.sile Edebiyat Şubesin -
den B. Gündllz, Edebiyat Fa.kültesi 
Doçentlerinden B. Sabri Es'at, İktısat 
Fakti1tesi Doçentlerinden B. Ziyaed
din Fahri, Edebiyat Şubesinden B. 
Şükrü ile B. Ilalit, Bayan Muhsine 
birer söylevle Ziya Gökalp'm içti -
mai ve edebi saJıadaki mesaisini te
barüz ettireceklerdir! ... 

DENiZ 

Kaptan Ve ı~akinistler 
Ccm:yati 

Faaliyetine devam etmesine mü:.sa

ade edilen kaptan ve makinistler ce
miycli umumi heyeti toplantısı dün 
ekseriyet olınadı.ğınılan yapıla.m.amaş 

gelecek baitaya. kalmıştır. Yeni idare 
heyeti ile istifa eden es!tl idare he
yeti izalarından hesapları devir ala
Jacak bir heyet seçilecektir. 

Şirketi Hayriye işletme 
Müdürü Ankaraya Gitti 
Şirkell Ha)'l'iyenin Hasköydek.i fab

rlkasutd& inşa edeceil büyük ara
ba vapuru baklanda temaslar 7ap • 
mak üzere şirket işletme müdürü 
İsak An.karaya gitmiştir. 

Vapur hem mazoUa ve hem de 
lüzumu takdirinde islimle çalışacak 

bir şekilde inşa edilecektir, 

Hariçten m:iklne ve malzeme geti
rilebilmesi için hükô.metten müsaade 
almacakbr. 

Kaza Yapan ltalyan Gemisi 
Canakaklede Amasya motörüne 

çarparak yaralıya.n İtalyan balıkoı 
gemisi dün hman1mıza gelmiştir. Ge

minin kaptanı Maryo Jimıı.n reisliğin
de verdiği ifadede kaba.hali Amasya. 
motôrüne a.bnış ve kendisinin ona. 

değil, onun kendi gemilerine çarptı
ğını iddia. etmiştir. İfacte Çanakkale
ye gönderilmiştir. Tahkikat orada 
yapılmaktadır. 

Atatürk Köpr Usü 
Atatürk köprüsünün açılıp kapan

masına yarıyan orta dubası bugün 
yerine konacak ve köprü bu akşam -
dan Pa.zartesı günü akşamına kadar 
kapalt kalacaktır. Bu müddet zarfın
da btiyük gemilerin Halice ciremiye
ceii ve yalnız Haliç vapurlarile kü ... 
çü.k motörlerin köprü ağız1anndan 

işliyebileeeği llman reisUğ-i taratın 

dan alikadarlara bildirllm.lştlr. 

Peyman heı'haıde bastığı yerj gör- ı 
miyen bir çocuktan başka bir şey 
değildi. Onun için çocuklukta iş
lenmiş bir hata yüzünden onu bir 
kürek mahkCımu gibi ilfuıiiıaye 
cezalandırmak, ilii.niıhaye hakir 
görmek bence büyük bir haıksızlık 
olur. Hcyimiz çocuıkJuğuımuzda 
ne kötü, ne manasız şe;.-ler yap
muıızdır öyle değil mi? 

Pakize teessüfle başını sa.Uadı: 
- Çok doi"tru söylüyorsun Ga

lip, fakat maaleset mesele öyle 
değil. Pcymanla ilk defa Adada 
karşılaş''P onu tanıd1ğı:ın vakit 
ben de kendi kendime tıpkı se
nin düşündüğün giıbi düşündüm; 
·Adam sende dediım, işlediği ha
ta izam etmeğe değecek bir şey 
değil. Bu nihayet heııhangi tec
rübesiz, görgüsüz mektepli bir 
çocugun yapaıbileceği bi;- oıkılsız
Iıktan ibaret. Sonra ürerinden 
bu kadô.r seneler geçmiş, gitmiş. 
Artık şimdi zavallıyı ;bu yü-lden 
korlrutmanın, azaıba sokmanın. 
manası yıok ve bu düşünce ile er 
nu ta.nı.ma.ınazlığa bile gsldi.m. 
Lakin lıı bununla kalımadı. Dalıa 
çiftliğe ilk geldiğim J!!e<:e çan -

ATATÜRK'ÜN 
SON GÜNLE 1 
Yazan : Rahmi Yağız Tefrika: 65 ı-

Atatürk 5 Sonteşrin Gecesini Sakin Fakat 
Uykuda İhtilaçlarla Silkinerek Geçirdiler 
~ Nasıll. dokbor? 
Sualile boynunu bükerek he

kimlerden teselli bek1ediğini iz
ihar ediyordu. 

Hekimler geni~ ıbir !"5elliye 
muhtaç bulunan bu zevata icap 
eden tebliğlerde bulunuyorlar: 

- Şimdilik devam eden istira
hat haline göre hastalık nıormal 
seyrinden şaqrnıyacak demek -
tir! 

Ceva.bHe onları nisbe1en sükU-
na davet ve isal ediyorlardı. 1 

Gün, bu vaziyette geçiıilıniı;- [ 
ti. Yalnız bu sırada müdavi he
k.irrri'.ıer nöbet sıralarına göre mu
ayyen zamanlan büyük hasta
nın yanı başında, karyolasının 
önünde geciriyorlar, bir de umu
mi katip bir kaç saatte bir dai -
reye uğrıyarak Ebedi Şefin etra
fında dola.Şıyor, Atatürkün her
hangi bir emri olup olmadığım 
öğrendikten sonra çekiliyor, ken
di dairesine gidiyordu. 

Atatürk günü rahat geçirmiş
ti.. İkirdi üzeri mutat olduğu ü
zere umumi k8tiıbe: 

- Gazetelerde ne var ·bakalım 
İradesiJ.e İstanbul gazeteleri -

ni tetkik arzusunu izhar e1ımiş
ti. Ebedi Şet .rahatsız bulunduk
ları müddetçe bir gün bile gaze
teleri !etkili.ten hali kalmamış
lardı. Yalnız kriz zamanları müs
tesna olmak Ü.Zere umumi kiltip
Iikçe ihzar edılen göndelik ga
ııe1cleri kalemı malısus müdürü 
.Süreyyeya oku: ur, bu meseleyi 
hlç ihmal etmezdi. 

:L,te, 5 ikindte,nn günü ikinci 
üzeri gazete ... erı görmek istediği
ni mutat şeki.<le ifade edlm Ebe
di Şefin bu emri derhal yerine 
getiri1dL Süreyya pek mühim ya
zcların serı ' ıa: arını okuyor, E
bedi Şef buı,u dinliyor, bazıları 
hakkında izahlar yapıyor, bazı 
yazıların yalnız serlwhasile ik
tifa ederek bir kısmının metni
ni de okutturuyordu. 

Hatta ilk komünikelerin efka
rı umumiyeye tebliğini derpiş e
den hükUınet raporla·rın gaz.ele
ler1e neşrini muvaL.k ~rmü.ş ve 
öyle yavmıştı. Fakat kriz savuış
turı.rldtı.ı<tan sonra ga:zeteleri is
tiyen Ebedi Şefe komünikelerin 
gösterilmemesi lüzumunu muva
fık bulan, Atatürkün üzülmeme
leri içın böylece harekete karar 
veren sal.iııhiyetlar zevat ne yapa
cak1arını düşündüter. Daıha ev
vel de tasarlanan bir şekle göre 
ıgaızecelerin k.omünike ihtiva et
ıııı.iyn birer hususi tab'inı yaptır
ıma.k ve onları Atatürke arzet -
mek ciheÜni de terviç ettiler. 
Fakat, krizi müteakip Ebedi Şe
fin gazete istey Ujinde Süreyya 
Bey komünike.sız son niliıhaları 
okumak.a bu müşkül vaziyeti de 
savuşturmuş oldu. 

Atatürk 5 Son:eşrin gecesini 
nisbeten sakin fakat uyku arasın
da bazı lhtilaçlar:a siU<inerek 
geçirdiler. 

6 Teşrinisani Pazar ... 
Ebedi Şef rahatsız geçirdiği 

gecenin zayıf bünyesinde hasıJ. et
tiği sarsıntılarla asabi hava için
de bulunuyordu. 
Devamlı surette dairede nö -

bet tutan müdavi hek.im1er sa -
bah vizitasını yapmağa ha:zırlanı
yoı'lar, dışarda; daireye ibiti:;ik 
salon.da toplu bir halde ıbulunaı\ 
kura daıhil zevat; bazı vekifieı, 
Başvekil derin bir sükUtla dü -
ş-ünce dolu bakı<;larını geniş sa
lonun kıyı buca:l!ında gezdiriyor-

tamdan millıimce 'bir para çalın
dı ve iste ancak o zaıınan Pey -
man hakkındaki hükmümü ver
dim. 

Ga:lip lbir an içinde damarla -
nııdaıki_ !bütün kanın son damla
sına kadar lbeynine hücum etti -
ğini hissetti, genç aıdam sende -
ledi, kula lcl.arı oğuldımıağa, şa
kaık:ları zonık zonk atmağa basla
dı. Pakizcnin çutiliğe gElldiği gün 
Şadi ile aral;ırın.da geçen para 
müooka:şasım, sonra yukarıda o
dasında Peyıınanla dertleşmesi, 

ertesi günü de yazlhanesinin çek
mece;inde gökten zeıııbille inmiş 
gibi lbir deste !banık.not ibulnıası 
bir şimşek süratile gözlerinin ö
nünden geçti. Demek i~ !böyle 
idi öyle ııııi? Karısı, onun ismini 
taJ,ıyan, onun ~erefini muhafaza 
ile mü•kellef olan kadın guya 
ona iyilik olsun diye evlerine 
gelen bir misafirin çantasından 
para a.<ınına.ğa kal.kışmış, onun 
ışerefini, !haysiyetini lbir paral.ıık: 

etmiı;ti. Artık !bunun su gijtün~
cek, mazur görülecek •hiçlbir ook
ıtası )"C>ktu. 

(Arkası var) 

lar, vizitaya baslımıak için bir a
raya gelmek üzere salonun bi -
rer köşeı;ine çekilmiş ıbekliyen 
hekimlerin çenelerini bıçaklar 
açmıyıordu. 

Üçüncü su alışın verdiği mu
vakkat ferahlık çarçabuk delhşet
li bir ıztıralba tahavvül etmiş, 
Atatürkün umumi ahvalinde beli 
ren asa.biyet, bir kriz başlangı
cına delitlıet ettiği için ıbillhassa 
hekimleri büyük bir endişeye sü
rüklemişti. 

Asaıbi arazla kendini göster -
meğe haz.rlanan bu yeni kriz, A
tatürkü aylardır üzen, devamlı 
surette yatakta kalıma-ğa mre -
bur eden muztarip yaşayışına 

son çekecek bir kriz o.duğunu 
belli ediyor. Ebedi Şef ebediye
te intikaline takaddüm ed• 11 son 
günlerini yaşıyovdu. 

Müdavi hekimler saat 10 da dıe
rin bir sükilnetle büyük hastanın 
yattığı daireye girdiler, nObetçi 
arkadaşları Mehmet Kamil Ber
kin yatağın kenarında bekleyişi
ni, Atatürkün ıztırap sesleri ara
sında ve a;;aılıi bir tarzla kesik ke
sik taı!iı:f:fuz etttiği tek heceli ke
Iime!&re cevap verdiji;ini gördü
ler. Bir ~z iı;aretile: 

- Nasıl? 
Sualini sordular .. Mehmet Ka

mil Berk bu işaretle ya·pılan son 
nöbet saatlerinin ahvalini onla
ra hü.lii.sa edecek vaziyette değil
di. 
Doktorların <>daya girUjlerini 

Ebedi Şef görmüş, çatık kaşları
nın altında canlılığını muhafaaz 
eden ba~larını hır dakika on
ların üzerinde durdurduktan son
ra başucunda buluna Mehmet Kiı. 
mile: 

(Arkası var) 

Muahedenin Sovyet
lerde Akisleri 

Muhtelli kaynaklardan Almanya 
pzetelerine ve umumi efkirma dahi 
aksettirilen chvestla• n1D yuısında. 
Sovyetıertn, An.kara muahedesi mü
nasebetUe Türkiyeyi itham eden kı .. 
sım.larm buhındufu söylenemez. 

Ayni muahedenin, Ak.deııizde Sov .. 
yeUerin menafilne bilvasıta dokun ... 
ma.chğı kaydediliyor, Moskova İıükft .. 
metine bazı şeyl~r kaybeUlrm.eyen bu 
ittifaka., bloka Rusya. dnnemek!e, 
bitaraflıimı ve kendi serbestisinj mu
h&faza. eylediği ili.ve edlliyordu. 

Ankara muahedesi 'tedafüi mak -
sallar, gayelerle yapılmşıtır. Teeavü.ı 
niyetlerine, başkalarının devam ettir
diği harbe iştirake, Türkiyenin milli 
tstik1iline, mülki tamamiyetine bil

fiil taarruz olmadıkça, herhangi b-U• 

retle dayanmamakta.dır. Bu sebel'ler
le Ankara muahedesi Türkiyeyi bir 
harbin kenarına getirmemiş. lll"rıde 

Türk.iyeye bir taarruz olacaksa, yap
mağa mecbur kalii.eafl müdafaa har
binde milli müdafaasının kuvvetlen
mesini temin eylemiştir. 

Tecavüzle karşılaşılmadıkça Tür • 
kiye, herhanıri sureUe ve Ankara. mu

ahedesi hükümlerine tröre dahi şim
diki harbe atılmak, müdahalede bu
lunmak., kendisini karıştırmak hu • 
sosunda açlk veya. giıli bir düşün
ceye, tasavvura m.a.llk değildir ve 
böyle bir düşünceye ii.mll teşkil ede
cek genişleme, ilhak, ısına gayeleri, 
Türkiye siya.setinde ve umumi ef • 
ki.rında herhangi tarzda mevcut de ... 
ğildir. 

Türklyeden, Almanyarun veya 
herhangi devletin aleyhine tecavüz 
ca:resi, başkaları ve akitler menafline 
harbe karışması kararı beklenmesine 
imkıin bulunmadıgma göre, kendisi
ne ileride bir tecavüz olacaksa, ha -
2ırJanınış bir tecav'jzün tatbıkine 

geçilecekse, Ankara bükftmetl, An
kara muahedesinin akdlle, memleke
tine ve milJe,ine karşı deruhte eyle
diği müdafaa mes•uuyetinde vazife .. 
sini Jıakklle dürendişi ile yapmtŞtır, 
denebilir. 

Ankara mwıhedeslnin 2 numaralı 
protokolü ile SovYetJcre karşı ebedi 
dostluğumuzun blr defa daha ve res
men ilinı, Türkiyenin mülki tama ... 
miyetinin, islikliilinin muhafazasına. 

samimi tarafd.ar olduğuna şüphe et ... 
m~diğiıÔ.tz cihetle Rusların olup, bl .. 
tenJerden hakikaten müteessif ve 
mütee~slr bulunmamaları, melll!lun 
kalmalan lizımdır. 

Esasen İzvesUa'nin de bn hakikati 
anlatmak üzere ma.kalesinin son cüm• 
lesini yazmış olduğunu tahmin ede .. 
biliriz. 

HAMİT NURİ IRMAK 
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Almanya, Fransa Ve ingiltereden 
Yalnız Müstemlekelerini istiyor 

Dan.lg, tf (A.A.) - Alınan Hari
ciye Nazın Fon RJbbentrlp. eski mu
haripler .. ünü m.ü.na.sebetlle burada 
söylediği nutukla, Danxigin bundan 
böyle Alma.ıt7adan a11'llmıyaca.ğmı 

kaydettikten sonra Alman7a ile Dan
zigin barbln mes'Ulü addedilmek ls

tenildiiiııl, fakat bugünkü harbin 
Alrnanyaye. kelimenin tam minasUe 
empoze edilmiş olduğunu bildirmiş
miştlr: 

•- Bölün dünya kani olmuştur ki, 
Fransuı mnıeu bu harbi istememiş· 
tir. Fra.nsız milleü bugün de yarm da. 

harpten aiyade sulhu ister faka.t harp 
kendisine İngiltere tarafından ve 
Fransız biikümeti tarafuıda.n dikte 
edilmiştir. 

İngiltereye gelince, Alman Hari -
ciye Nazın şbııdlki İngiltere hükV. -
metin.in bu harbi senelerden.beri giz
lice ve mctodlu bir şekilde hazırla

dıtıııa dair delillere malik olduiwıu 
sö1Jemiş Te demiştir ki: 

Dünyanm büyük bir kısm.ı, Münih 
kon.feraımm Çemberlayn'ln bir barış 
eseri zannetmiştir. Bu büyük bir 
yanlışiır. 

İngiltere Cekoslovalı: hökilmeliııe 
yardım etmiş ve bu sorelle kendi 
müdahalesi olmadan kolaylıkla hal

ledilebilecek olan bir meseleden bir 
Avrupa. buhranı ortaya çıkarmıştır. 

Son dakikada Münibte yaptığı şey i
le hatasını kısmen tamir etmiştir. 

Bunu neye yapmıştır. Bu suale Çem

lterlayn İngiltereye döner dönmea 
.söylediii nutuk ccva.p verir. Cem -
bt;rfayn, Londraya bir elinde defne 
dalı, diğer elinde mua:n:am sili.hlan -
ma nrogramı olduğu halde dönmüş
tür. Çember1a:rn Münibe harbe ma
ni olmak ioin değil, harbi temin için 

r;elmiş!lr. Çünkü o zaman İnglllere 
bazırla.runış deilldl. 

Nazır bundan sonra İngilteren.in 
Musollnl tarafından 2 Eylülde ya -
pılan mösalemel lel<llfinl reddeyledl
ğfnJ balırlalnıış ve bunun İn&lltere -
nin fena niyeüne delil olduiunu bil
direrek İngiliz hüküınetinln hakiki 

maksadının Almanyamıı imlıası ol -
duğuu söylemiştir, 

Hitler, Alınan politikasının 
çok mahdut gayelerini tekrar ey
lemiştir: Alınan mihletinin tabü 
hayat sahası içinde hayat ve is
tikbalinin tem ini. 
.M.nıanyarun Avrupada tarsini 

işi biimi:ştir. Versailles haksırzlı
ğı bertaraf edilmiştir. Doğuda 
yapılan yeni sureti tesviye ile Al
manya müstakbel nesilleri için 
bir kolonizasyan sahasına malik 
ıbulunm&ktadır. Şimdi Almanya
nın şimallde, ooğuda, cenupta ve 
batıda.ki hudutları kat'ütir. Al
man müstemlekelerinin aıvdeti 

yani büyük bir millete Jayik 01-
duğu veclıil tabii müstemleke fa
aliyeti müstesna olmak üzere Af
manyanın İngiltere ve Fransa -
dan istiyceği hiQbir şey y(}ktur. 
Nazır bundan sonra, İngiltere

nin hiçbir tarafta hiQbir zaman 
vaidleıini tutma(-.~ını iddia eden 
beyanatta .bulunmuş ve Çember
tlaynın son nutkunun Hitler ta
rafından uzatılan ban, elini kat'i 
surette reddetmiş ve buna bi
naen ağır mesuliyet deruhte ey
lemiş olduğunu kaydey lem"! .. ve, 
Alınan milletinin bundan böyle 
bütün kuvvetile sonwıa kadar 
mücadeleye azmetmiş bulundu -
ğunu bildirmiştir. 

Hitler Harp Kara-
• 

rında Israr Ediyo"9 
{Bas tarafı 1 inci sayfada) 

Alnıanyanm yapbgı sulh teklifi Çemberlayn tara.tından. reddedildikten 
twnra Alman nokta! na.zarm.m kat"i olarak tespit edilmiş bulmduiu herkes
çe malıiındar. 

D. N. B. tan.fmdan dün neşredilen bir y:u.ıda da. kaydedllmhJ old•iu üze

re yeıı.i bir sulb teşebbüsü yolunda yeni tekliflerde bulunmak için Alma.ııya 
or&;ada. hiçbir sebep görmemektedir. ~ 

Parls, M (A.A.) - Von Rlbbenlrop ta.rafından bu akşam Damig'te ııilyle

y-ı. -llADI UWerbı feni Jesti hal<kında bir fikir verecctı zannedJlmek
'4!dlr. 

Paris, 2ı& (A.A.) - Park Solr'ln ya'ldıjm.a göre, 70 tonluk Polonya altmı 
bugün Parlse gelmişllr. Bu alim Romanya l Türkiye - Snrlye n Akdeniz 
rollle uzun bir aefer yapmıştır. 

y e 0 i Kab ine y i ı l,_G_oN_oN_rr_NK_ır_LE_nı_.I 
Köseivanaf Kurdu 

(Bastarafı ı inci sayfada) 

ya meclisi huzuruna çıkacaktır. 
Değiştirilen nazırlar, tıcaret, 

şimendiier, Nafia ve Adliye Na
zırları olduğ"undan, yeni kaibine 
ye nazaran büyük bir değişikHk 
arzetmemektedir. 

&fya, 24 (A.A.) - _Yeni te.şe~
kül eden Bull(ar ka.bınesıne Ko
sei vanof Ba:şvekil ve Hariciye 
Nazırı. General Daskaolf da Har
biye Nazın sıfatiyl:e ~tirak et -
nısl:erdir. 

Prens Mişel 
(Baş tarafı ı inci sa,yfada) 

büy'tik elıemmiıyeti vermeleri 
icap ettiği kanaatindedirler. 
&ıınanya Veliahdinin günde

lik mu.hlclif meşguliyetleri var 
dır. O, bu yıl, lisenin 8 inci sı
mf ındadır. Mektep dCTSleri ile 
veli'.ilit sarayda pederleri Kral 
K ılun mütemadi kontrolü al-
ı, ...... a meşgul o:makta<lli-. Ders -
kr, liııiversite ve liselerın 20 Pro
fesörü tarafından okutuluyor. 
Ve.,ahUc bıriikte memur ve za
,bit ailelerinden 3 çocuk ok~a~
tad -. Mektep dersleıi büyuk dık-
kal '"" cidd.yctle veli ahdin bütün 
~ünunün en mühim kısmını al-
ınaktrdır. Dersler sabah 8 den 
12,50 ve, öğ"ieden sonra 16;.3-0 dan 
20 ve kadar devam ediyor. Veli
ahd meklep ders1erinden asker
ıık ilimleri de tahsil ediyor. O, 
B kreş askeri alaylarından birin
d bfr bölüğe kumanda ediyor. 
D ·rslerden artan çok kısa zaman 
iç nde ise, veliah;. gerek payi -
taht ve gerekse vUJyetlerdeki as
keri ve _mülki muıhtelif .ınüesse - ı 
seleri zıyaret etmektedır. 

Bir Dostla Konuş, 
tuktan Sonra 

(Baş tarar, l inci sayfada) 
lerin sözü önünde b.a.şlar eğilir, dün
yayı kendilerine zindan eden gönül
ler, şairle beraber bütün yirmlaruıa. 
dünya zevklerini haram etmeğe ça
Jıştrlar ve sank.J dünya insanlara azap 
olsun için ya.rad.Jlmıştır lıükmü veri
lip beyii dillere destan olurdu. Hiç 
düşUnü:lmes lı:.i, fanilik kanlı bir 
çeşme olsa ve bu çeşmeden bir damla 
içen de başını beli yağ'mlU'undan kur
taramasaydı Sinan Süleymaniye ibi
desini kuramazdı. 

Bugün M!nklt ve tahlil her fikri, 
her düşünceyi haiti her hayali mi
heke vuruyor; insan iyle kolay kola.J: 
ne klınseDin hülyasına ka.pılıJror ar
tık ne de fikrine. 

Yahya KemaJ diyor ki~ 
Kamildir o insan ki 

yaşar hatıralarla, 

Bir başka kerem beklemez 
artık gelecekten. 

Eğ-er ,.irmı sene evvel olsaydı, du
manın düşmek d.,,,ek oldu,tnndan 
gafil, bir lokma ile bir huka:ra mü

tevekkil gönü.Her bir destan -g-ibi bu 
m.ısralan terennüm edeceklerdi. Bu
günse öyle olmadı, biri çıktı: Hanr 
dedi: .Ölmüştür o insan ki yaşar ha

tıralarla......» Ve diferi ili.ve etti: •Bir 
başka kerem beklemeli hep ll!:'rlecek:
len .•• » 

Zaman artıık o onbeş sene evvelki 
zaman d•tll. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Bira lstihsalAtı Artıyor 
Ankara bira fabrlkasuun tevsıt 

ve iı;tlhsalatınm bogöııküııön iki 

misline ~ıkarılmaSı kıı.rarlaşmlftır, 
İnşaal projeleri bazırlanınışiıl'. Bu -
g-ünlcrde başlanacak ve yaza kadar 
her şeyi tamamlanacaktır. Gelecek. 

yaz bira buhranı olmaması temin edi
lecektir. 

Milli Şefle Ali Çetin
kaya Arasında T eadi 

Edilen Telgraflar 
Ankara, 24 (A.A.) - Sıvas 

vagon ve kık.omotif atölyele
rinin açılışı m ünasebetile Mü
nakaliit Vekili Ali Çetinkayfi 
ile Cumhurreisimiz İsmet I
nönü ve Başvekil Dr. Refik 
Saydam arasında aşağıdaki 
telıgraflaT teati olunmuştur: 

REİSİCUMHUR MİLLİ ŞEF 
isMET İNÖNÜNÜN YÜKSEK 

HUZURLARINA 
Büyük milli eseriniz olan 

d...- 'iryol siyasetinin yeni ve 
müıhim merhalesi Erzurum, is
tasyonunun açılma töreninden 
dönerken derr,ıirycllarıınızın 
Sivas'ta tesis ettiği ve bu ke
re inışaatı Ve montajı hitama 
eren vaıgon ve 1okom(}tif fab
rikasını Erzurum davetlileri 
ve kesif hir halk kütlesi huzu
runda Cumhuriyet hükfuneti 
aıdına törenle bugün işletmfye 
aç!ık. Keyfiyeti anederken bu 
münasebetle de derin tazim ve 
bağlılıklarımı bir .kere daha 
teyit eylerim. 

:Münakalat Vekili 
'A. ÇETİNKAYA 

B. ALİ ÇETİNKAYA .. 
MÜNAKALAT VEKlLI 

Sivas vaıı;ıon ve lokomotif 
fabrikasının açılması haıberini 
sevinçle aklım. Bu mühim e
serden dolayı devlet demiryol
lannı ve sizi haraTe!le tebrik 
ederim. Vatanın iman yolun
da veni muvaffakiyeb!erinizin 
devamını dilerim. 

İN ÖNÜ 

SAYIN B. REFiK S_AYDAM 
BAŞVEKiL 

Devlet demiryolları ~!etme 
idaresinin 3ivas'ta tesis ey'.e
di.ITT vaıgon ve lokomotii faibri
kasının Erzurum hattı açılma 
töroniıı<ien dönmekte olan bü
yük heyet, Sivas halkı, hükU
~et parti, şehir mümessilleri 
huzurunda Cumhuriyet hü -
kumeti namına bugün işlet
meye açılın"! olduğunu say -
gılarımla arı:ederim. . . 

MÜNAKALAT VEKILI 
A. ÇEI'İNKA YA 

ALİ CETİNKAYA 
-MÜNAKALAT VEKiLt 

Çok faydalı bir tesis oJarı va
gon ve lokıomotif faıbrika~_ınm 
açı.lıması münas<lbetıle gon -
derdiğiıı.iz telıgr~n çok. mü
tehassis dldum. T"*kkür ve 
tebrik ederim. 

BAŞVEKİL 
Dr. REFİK SAYDAM 

Finlandiya mü
dafaa Edocek 

(Ba; tarafı ı inci sayfada 

istemek'e, Finllandiyanın kara 
topraklarında Sovyet kıtaatının 
yeıl.~şm~si taWbinde bulunma
maktadır. 

Roma, 24 (A.A.) - Rigadan 
bugün gelen malfınıata göre, Vil
noda vahim kan.şıklıklar çıkmış
tır. Aç halk ma~azaları ve gıda 
depolarını vağ"ına etmiştir. A.sa
yi::; ancak milislerin halkla çar .
P şmasından son_ra. iade (}lunabil
miştir. Bir çıok olu vardrr. 

Eski Polonya hükfunt binala
rındaki eşya parçalarımı;; ve mey 
danlarda yakılımı;tır. 

Tifüs salgınından Vihıo'da 16 
kişi ölmüştür. 

Kaunas, 24 (A.A.) - Bir Lit-
1 vanya askeri heyeti, Sovyet ma-

l karriıariyle Vilno şehrinin Lit -
vanyaıya denhal tes"!mıine dair 
teferruatı tesbit etmek üzere bu 

l sabah Vilno'ya hareket etmi:Ştir. 

MOLOTOF FİN~İYAYA 
YENİ PROJESINI VERDI 

Stol<lıolm, 24 (AA) - (Havas) 
Alınan malfunata göre, Molot:o.f j 
Finlandiya mukabil tekliflerine , 
karsı yeni bir proje tevdi etnriş
tir. Bu proje Passikivi ile Tanne
ri hükfunetlcrindcn talimat al -
mak üzere Helsinkiye dönmiye 
davet etmi:Ştir. 

inhisar idaresi Kadrosu 
İnhisarlar umum müdürü Adnan 

Da.Jet Taşpınar idarenin yeni teşkillit 
proje.lel'inl Vek:aJele vermiş ve dün 
AD.karadan şehrimize dönmüştür. İda .. 
rede hJçbir memur açıkta. kalına.mak
tadır. 

Gümrük Varidatı 
Dün akµına kadar ı:iimriik vari

datı 2 milyon lirayı geçmil}Ur. Bu 
mik.dar geçen ayın tam varidatına 

müsavidir. Bir mikdar artl§ vardır~ 

t K D A M 

Gayemiz Yol 
Kesmek Değil, 
Yol Açmaktır 

(Baş tarafı ı inci sayfada) 

laşma.ia karar verdiji:miz gtindenbe
ri bir çok defalar Uii.n eyledik, ki ta
kip eıtlilmiı pJe Balkanlann ve 
Şarki Ak.denizin sulh ve sükünunu ve 
huzur ve scJ.ametlnl teminden iba.
rettlr, bunun haricinde bir şey iste
m.iyonu ve bir şe.ye k.arışmsk arzu
sunda olmadoğmwı da muhakka.k

iır. 

Amma bls böyle candan sulha hiz
mei ederken, mesetA 1"L HiUerin pek 

boş yere ihdas eylediti k&nlı macera 
Ballı:.a.nlara da stra:ret eder Te niha

yet bizim de mukadd.eratı.mızla ",Y
na.nm.aia kalluşı.lı.rsa Türklerin, is

met İnönüniln etrafında toplanarak 
yekpare bir kütle gibi mütecavizin 
karşısına. dfkiJeceklıenne de hio şüp
he yoktur. 

Bb va.kit vakii saJınel tarihe çıka.
rak şüunu fı.lemiu seyrini değiştiren 

ve tarıhte hiçbir mlllele nasip olıw -
yan büyük devirler açarak Avrupa. 
alemini Url.ir 1.ilrelmiş otan bir şanlı 
millet.iz. İş va&a.ıı mıidafaasına.t Türk
luğ-iin varlıgını kurta:rmaP ta.alliılt 

eiti,ii va.kıt, ne ateşten bir sel gibi a

kara.k cihana meydan okuyabileceği
mizi ve bir cihan husumetini nasıl 

mailüp edeceğimit:i el.aha. dünkü İs
tiklii müc.a.lı.edesinde, tarihi a:,.keriye
nin kaydet.mediii bir ?.aferle İmıiri 
istirdat ettiğim.iz l'ÜU bir def& daha. 
ishal elıniştik. l'ann da, hiçbir l&rafa 
teeavô.z et.medigi.nu:t, lıerkctJe iyi ge
ı;inmek istedjğimiz. halde, Jursi istila 
ve sermest.el muvatfa.kiyai ile kendi
ni lj&Şll"DWJ olanlar bl<c de saldınr
lar ve namusu.. mertliği. ve fatlletlle 
Şa.rk'ın şu köşesinde yenı bir medeni-
1ei devri a.çmağa namzet olan bi.ı.leri 
bihuzor ederlerse o va.kit kendilerine 
bu.gün desti muavenciJ.m:hi U7.ai..ğı

mız devletlerle beraber mUW-C&\oJ.s
lcruı yollar1nı kesmek h;tiyecl"ğimiz 

ve keseceruniz de moba..k.kakt.ır. 
işte bı:Lim bildığimlze ve Turlı: mil

le1inin de istcdığine göre (yol kes -
mek) meselesi yalnız bundan ıba.ret
tir. Yok.sa durup dururken ve bir 
muahede imzaladık diye (biz Berlln -

Ba.ğdat yf4)unu kesmek. içın ileri atıl
di.k} ta.n:ında. bir fikir ne hatırımız
dan geçer, ne de böyle bir iddia. ile 
ortaya f;J.kma.k işiınlze gelir. 

B.lzlm bütün bu hunin ve mülevves 
macerada, YCl'.ine gayemiz, tabü te~ 
cavüze uğramamak şan.ile, yol kes
mek değil, bilik.is her şeye rağm.en 
(sulbe 701 açm&k) lır. 

Niieklm bize (tuiill olarak (Berlln -
Baidat) yolwıu kesmek zamirlerinin 
isnad.ile lüzumsüs yere başka devlet
ler lahrik ve Jizap edilirken bh l>ili
kls (İstanbul - Berlin) bava. müna
kaleslnin tekrar işleme.sine müsaade 
ile (.sulh yolunu) açmak gibi çok ba.
sireüuirane, ba.tti çok losani.yetki.ra
ue ve :iiJ.lceııabane blr siyaset takip 
ediyoruz. 

Filha.kika bir iki ri.n evvel :ue
'4!1erde (Berlln - İstanbUI) hava yal.ıı 
üzerinde tayyarelerin tek.rar iş.liyece ... 
ğini okuyunca bundan, belk.1 herkes

ten ziya.de biz memnun olda Cünk:ü 
her vakit sö7J.edlj"imiz ve miinasebet 
düştükçe de bılı:.mada.n, usanma.dan 

tektarlıyacağımız veç.bile, bir tarafla 
dostluk demek, asta ve asla,, karşı 1&
rafa düşma.nhk demek dei'ildir. Bis 

cihan llarbi m.a.cerumı görenler, o -
nllD siyasi, a_,keri ve idari bütün sa.
la.halını çok yakından la.kip ederek 
mütareke devrluin müthiş acılarını 

da bllflil çekmiı olanlar mcyanıuda
yız. Ondll..ll dolayıdır, ki her ne vaki' 
Avrupalüar, bizim biç te dahlimiz ol
'madığ'ı baldt!, birlbirlerinl yemeğe 
kalkışırlarsa yegane selimetin bn 
hale mümkün olduğu kadar seyirci 
kalmaktan lbarel olduğuna Tiirkün 
mukadderatı namına. kanaat etmiş 

bulunuyoruz. İşte bundan dolayıdır, 
ki mecburiyeti kat'iye olmadıkça,. 

• hiçbir tarafın rencide edilmesine ve 
lüzum.süz yere asla razı değiliz. Öyle 
zanned.lyoruz, k1 Türk milleti 4e, o
llllll ilhamı dairesinde tedviri siya
~ eden hökilmetl Jıaura da tamamen 
bu fikirde bu kanaatledlr. Nile;.,;.ı 

hükiime1J.n Başvekili olan R.efik Say
dam da resmi nutuk ve beyanatında 
daiına bÜyük bir llidal ile büyük ida
rei ke:iın etmek basiretlıti C'öste.r -

metledir, ki kendisine karıp la.kdlr
Jı;:irlı,ğır · u.ın sebeaıJ- .. l..a.ıten biri de 
budur. 

cBUZZ!Y AZADE 

Velid 

OL OM 
Sabık Sadrazam Mareşal Salih, kı

sa bir raha1sızl.ıktan sonra Ramaza. -
nışerilin 11 inci Sah günü rahmeti 
rahmana kavuşmg_ştur. Cenazesi bu
günkü Ça.rtamba gü.nü Göı;tepedeki 
köşkünden saat dokuz buçukta Ka -
dıköye ve oradan da motörle on bn .. 
eukta Sirkeci.ye noklolmınc~ Cena
ze namazı ö(leyl müteakip Beyazll 
canıiinde kılındıktan sonra vasiyeti 
üzerine Eyüptek.i aile k.abri5tanına 

defnedilecektir. 
n.ıerhwn.a Allabtan nhıne.& diler 

kederli ailesine tazlyetlcriml.z.i suna
rız. 

Doktorlara Göre Ha~ 
Şükrü Hazım Sinir 
Harbini Anlahyor 

Kuvvetli Bir 
Karşı En 

İdeal Sinir Harbine 

İyi 
Geçen gün, dünya buhranı ve Av

rupa harbile beraber başlıyan «Sinir 
harbi> tabiri hakkında, mütehassıs 

hekimlerimizin naklai nazarlarını 

neşre!mıştik. Bu arada, Doktor Pro
fesöz Mazhar Osman ve Doktor Fah
ri Can şayanı dik.kat izahat vermiş
lerdi. Bugün de Doktor Şükrü Hiızı
mın fikirlerini n~rediyoruz: 

- Sinir harbinden kasdedilen ma
na nedir, di7orsunus •. Bence bu su
aliniz çok yerindedir. Esasen ha.nl(i 
harpte sinir ebemıniyet~hdi ki şiın
dikl harpler tahsisen sinir harbi ol

sun? •• Kavca eden iki kişi düşünü -
nüz .. Bo kavca.da yalnız adale kuv .. 
vetine dayanan, bunu kafa faali.JcU 

ile teşrik edem.trenler için galilıiye' 

muhakkaktır denebilir mi? .• Karşı -
5ında, ulı:.i, becerikli, hasmi.nln za.yd 
noktaJarmı a.rıyan bulw1ca. da oraya 
vaktinde ve maharetle hücum ebııe
sini bilen birbi, diişnuıımı, a.dalc 
kuvvetindeki fai.lı::iyete rağmen yene -

bilir.. Ba.ngisi olursa olsun her sllılb, 
onu kullanacak kimsenin diki.at; ze
ka ve maneviyatı ile, tesir derP-t • •• 
ni değiştirir. Ş11 halde silahın elu.:nt
m.lyeti ferdm hazl.l'la.nmış olrua...;ı f!c, 
maneviy·atı Ue de alikahdlr. Ellndrki 
silihı ıuurla, cesareile ve kcıtdiue 
cüvenerek kullanmaslnı bilmi;en o 
slliW.m. haklunı veremez .. Bun.ı. nıu -
kabil sofb.k- ka.ıılı, :-özü pek, vaziye
te ve hale göre tedbir almasını bilen
ler hıi.kim olurlar. Eski Jıarplerde bu; 
daha z.i.yadt" ordular arasında cari i
di. Geçen cUinya harbi şe-raJti def-~

tlrdi. Bütün dünya ikiye- ayrılarak 

biribiriniıı üstüne saldlrdıJa.r. 
Hudutlarda. ordular çarın~ırken i

çerde ahali de sıkm&.aya. ve hatta yeri

ne göl'e sefalete. açlığa maruz kal -
dılar. İlk.önceleri bu hale dayanılı • 
yordu. Yavaş yavaş fizyolojik sefa -
Jei ve bu halkın verdiği bir ruhi i! -
yan ba.:ı-ladr. 

Bunu gören veya sezen Alman zi • 
ınamdarlan ell&rbi siniri kırn--ctli o
lanlar lı::azanacakhl'> düstunmu l-

Maşallah 
Maşallah 

(Basfarab. l inci s•yfada) 

getixcli1er. Burada, hepsi.ne bir 
vazife buldular. Devlıetin hazi -
neıinden ma~ aldırdılar. Bu işin 
organiwsyonu, her fakiiıltede en 
dişli, en kndanıan ecnebi profe
sör idare ~diyordu. Mese":a, ne
batat enstitüsüne mütehassıs di
ye getirdiğimiz bir profesör, az 
sonra, nebatat baılıçesinin tanzi -
mini beğenmedi. Olabilir, direk
tif verir, düzelttirirdi. Böyle yap
madı. Kendi memleketinden bir 
mütehassıs bahçivan ( !) celbi lü
zumunu ileri sürdü. 

Evet, 200 lira aylıkıla mütehas
sıs bir lı<ıılıçivan getirildi. Ne ka
dat mütehassıs olursa olsun, ni

Bir Silôhtır 
leri sürdüler ve bununla. milletleri
ne manevi kuvvei ve Lahammül tel
kin ebnck istediler. Maneviyah sar
sılan millet. yıliınlıia düşen bir or
du gibi yıkılmak ve yenilmek tehli
kesine maruzdur .. Harpte en ehem
mi.yelli bir 3.ınil de cemiyetin mane
vlyalı, .ınirlel"i oldu. 

Şimdi d.e ayni ıaanzara kanısuı .. 
dayız. Her j ki taraf kal'flSIDdakinin 
ma.neviyaiını kırmak •e korka telkjn 
etmek için htt çareye başvuruyor. 

Şimdi kun•eti tahayyül edilemlyecek 
kadar mütbif sili.hl.ardan bahsedilir

ken bir taraftan da esra.rench: kctif -

lerdcn bahsedilerek bir yıl.fuılık, 

ruhlarda bir panik levlil etmiye !.)&

lışıhyor ve ilih.._ Bütün bu neşriyat.

la lahleşşuurda uyandınlacal< ea.d.i

şeler nasıl olsa l'ÜDÜD birinde bir is -

yanla ı-ıu edebilir diişiiacesl ...,. 
denebilir. Elbette b-u~kü şen.itte en 
p]ucı ve miıessir sili.h bt'ŞJSID.d.akl
ne korku telkin edebilmektir. 

Kö.Jtürü u:, medeni sevJ7esl crrl 
camialarda bu silü.m t.esiri daha. 
ııoklur. lllllll ~unu, mllll şerefi
ni müdrik; nlçln ha.rbettiiini anla -
mış ve idealini bile kütleler iç.in bu 
silah tesrini çok hafifletir. Biru da 

onun için değ'il aıidir ki her hükii· 
mei kendini meşru. bir halı:. Peı:lnde 

g'istenniye, etkin umum1yesinl hak

lı bir gaye için harbett.iğine inandır -
maya çalıl'ır, Kuvvrtli bir ideal, boz
guneulnk için r.alışa.nlara karşı en iyi 

bir zırhtır. Nefsine ve i.tlsine güve
nen b.ir kliile bu itimadını muhafaz& 
ettiği müddf'tçe kendh;inl fena telkin

lerden koruya.bilir. 'onun için her 

memlekette neşriyatı bir disiplin al -

tına alınak, bozgunculuk 7apanla.ra. 
karşı uyanık ve müsamahasız olmak 

liz.undır. Korku ve heyecan verici, en~ 
dişe1er uyandıneı ha.bcrlcri işaa e

denler manevi cephenin birer kundak

ÇlSldırJar. Harp sinir fuırbld.ir. Bü -
7i.ik bir kısım tedbir de bu. cephede 
olmak icap eder.> 

Bitaraflık Kanunu 
Değişiyor Mu? 

(Baş larah l inci sayfada) 

l - Ayan meclisin.deki lnlirad-
çtlar davayı kaybedeee-kler:lnl an
lamnşJarsa da bunlar şi:mdl vakit 

kazaıımk istemektedirler. Çünkü 
bu sayede bir bekleme slya•etl ta.-
ldbin mütemayil olan. mümessil • 
!erin lereddülleri anacaktır. 

ı -50 kadar mümessil, 1940 da 
J'eniden intihap edilebilmek lçbı. 

İngflterenin lehinde olan her şeye 
itiraz eden Irl:mdabtann reyleri
ruo lllllh~lırlar. 

3 - Mebusan meclisinin heyeti 
um.um.iJ'esi yeniden i.nUha_p edUe
oeğinden bu mecliste mabus seçil-
mek kayKUSU iyan meclbiliıde en
dişeden daha büyüktür. 

hayet baılı;;ivandır. Halbuki, şim- Yangm Kasten mi Çıkarılmış 
diye kadar, nebatat enstitüsü -
nün bahçesini, hademeler asıs -
tanların nezareti altında tanzim 
ederler, lüzumlu nebat.lan yetiş
tirirlerdi Bahı;;ivan 200 lira aylık 
alır mı? Sonra da, bizim gibi, 
bütçesi ma.b.dut bir üniversi~ 
de?:. Bu bafilçivan şefi veya mü
ı.Aıassısı, yük.sek tahsil görmüş 
bir nelbatat mütehassısı mıdır? 
O halde, bu zata verilecek aylık 
61 liradır. 

Çünkü birı, neba:tat enstitüsün
den mez~n ol.an ,gençlere 61 lira 
ma.aı; veriyoruz. Bu mütehassıs 
.ba!lıçiıvan, bir nebatat enstitüsü 
mezunundan daıha çok cilmi ne
batat. a. vakıf ve aşina mıdır? 
Elinde müteaddit doktora vesir 
kafan mı vardır?· 

Evvelki akşam Lilll'ada vuk.ua ge
len İdrefil pamuk imaloiiha.nesi yan
pnmm ta.Jıkika.tına diin de Adliyece 
devam edUmiş, neticede hi.disentn 
bsit eseri olduğu anlaşılmaktadır. 

Diğu tanft&n dün belediye mühen
dislerinden mürekkep bir heyet te 
nnnn mahalline giderek lahklkat 
Y&PIDJftır, 

Bu mütehassıs ba.hç?va:nın tav
siye ve tayininde, alakadar ec -
nebi profesöıiin hüsnüniyeti ol- - - -· duj(una kani değiliz. Bu bahı;iva
mn ald tğı 200 1ira ay !ık için, hiç 
bir mantıki esbaıbı mucibe ileri 
sürülemez. 

SAYFA - 31 

Ankara Rodyosu 
Servisleri 

Ankara. 24 (A.A.) Türkiye ve An
kara ra.dyola.n İnglJt.ere radyo idare
sinin talebi ıizerine bu idarenin İn -
giJteredeki muhtelit postalan tara .. 
fmdan alınarak rö-transmisyon su .. 
retlle İnl:'ilterenln ve dolayısUe düny..., 
nm her tan.ima yayılacak ol&n h•
susi bir Türk müziğJ programı tertip 
edilmiştir. 

25/10/939 Çarşamba ırünü saa• 
tam 18,25 de başlıyarak 19 da bile • 
eek olan bu proı-ra.m.. gerek 1948 met
re 182 kilosik.J UZ\lD dalgası. ve ge .. 
rekse 31 metre 70/9465 kilosikl kısa 
dalıra. postatarunıtla n°"'edllecektlr. 

Galip Efganinin uhakeme. 
sina Bugün Dav4m Edilecek 

Pera-_palas otelinde 72 ~ oturup 
4500 lira borçlanan Yemenli tüttar 
B. Galip Efpniııin muhakemesine 
buıün öğleden sonra 8 inci asll:re 
cezada den.m o1una.caktır. 
Diğer taraftan Tepebaşmda mukim 

halı ressamı na.mit. tsmlnde blr geno 
aclllyeye mü.n.eaat ederek Galip Et

&"ant hakkında yeni bir iddiada bu -
lunmuştur. 

Bu iddiaya göre 931 senesinde İs
t&nbnla gelen Y emenll tü.ccar, ressa-
ma bir çok kıy-metli b3 11 resimJeri 
yapbrııuş 1300 lira tutan parasını 

vermeden bu. resimleri elinden al .. 
mıştu!_. 

Galip Elırinl dön polise ı;alı

nlarak bn hi.dlse hakkında iıı:ahal 

istenmiştlrL 

Fal<al kendisi; böyle bir ressamı 
tanıma.dlimt iddia ve beyan etnıiş -

tir. 

rfıUşlerek Taliin Çıkard.ğı 
Dava 

Sultanahme&. üçüncü sulh 
mahkemesi dün piyango yüzünden 
iahaddüs edrn bir davaya bakm.ışbr. 
Davanın mahiyeti şudo.r: 
Ali ile Basan isminde iki arkada.ş 

tayyare piyango kişeJerlnden blrin
deo bir bilet almışlar. son kPŞidede 
bu bilete 10 bin llııl isabet etmiştir~ 

BUel Alide durmakla ikeıı bu lk -
ramlyenJn isabetlni duyan Hasan A
liye miiracaal elmlş fakal Ali daha 
evvelce parayı alıp firar etmiş oldu .. 
ğmıdan bulamam.., yanz. ya.kıla mah• 
kemeye başvıırmuşlur. 

Diffikü eeisede davaemın tlki&J'elinl 
dinleyen hiikiın AlJn.ln buldlll111ına.

suıa. ve Zlraa.t bankasında olduğu an
.La.şıla:a paraya vuı'7ed edilerek m.a
lıaltemealll başka bir &iine bırakıl -
masma karar verllmlşilr. 

Fof ouraf Jzhlillerl 
Bize fıılııtrıfınızı gönderiniz 
kim oldugunuıu söyliyelim 

TUllGUT 
Enerjik bir 

tip. Çıı.lışlrandır. 

Arkadaşlardan 

Heri.de olmak is

ter. Mütemadi· 
yen nğya.şı'r. Ze
k~ kuvvetti 
olduğu i~in ea
buk muvaffak 
olnr. Dikkat 
hassası da. kuv-
vellidir. 

* 

,,. 

SELİM 

(Polalbane) 
DikkaW bir 

tip. .Mimtinl.ır. 

Büyük bir u:lm 

ve clikkaUe iş

Jerhıt yapr. 15 .. 

rarı cok sevel'~ 

Kendi iiamswaa 

giiftbir. 

R. AYDIN 
Çalışk&n bir 

tip. Herkes ta • 
ra.fmdan hoşa 

ıridea blı tavn 

Tllrdır. Ba se -
beplea !'Ok se -

villr. Kendisi 

4e bu takdirden 

!ıeşlamr. Dikkat 

ba::;sası da kav· 
veu.ı4ıı. 

- - -
AsistanlaTına hile 60 lira para 

veren bir üciversitede, 200 lira 
maaşlı baıl:ıçi van olamarı. Hakika, 
ten, böyle bir ba.hçivan varsa, d~r 
hal vazifesine nhayet verilme.si Baş, Diş, Nezle. Grip, Romatizma 

derhal keser ıazımdır. 
Ve, bu balıçivarun i:lrni, mesleld 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı 
icabında gUnde 3 kata altnabilir. ihtisas derece.sinin ve lbu meşhur 

bahçivanın malhiyetinin oriaya -
Her yerde pullu kulu lan ısrarla isleyinlL 

konmasını istiyoruz. - --- -
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Yeni Halife Mansurun Gurur Ve Saltanat 
Cakasına Tahammül Edemiyordu 

Elba Müslim ne !kadar zal;im ise 
o nisbette de drurnaz bir adamrlL 

F ,-ısen öyle o.lmasa idi lek ba
şına ıbir sa1tanatı yıkıp yerine bir 
başka saltanat lrurabilir miydi .. 

JiJbQ Mii61im Ma.ıısuru hiı; se'\'
~i 

Bu muhabbetsiıilik ana karşı 
kıskanQhktan değil, Mansurun 
göste.truği kindi Halliie Afıdulla
hın ö!ı'imfüıü ve Mansurun hiila
iete çıktığını o dn'ha evveL haber 
aldı "" alır a:lımaz da ~ hük
münü verili: 

- Şimıdi arlılk lruvvet Mamu
run tJlıinıeı geçti. Mansur Haılli ol
du. Tabii lbuıgüne !kadar 1baı:ıa o
lan bmrınm acısını, şimdi çııkar
nıağa çalışacak Her jhtjmale kail" 
§1 lrendirıri miida:faa için hazır 
bulun:mailıı:yım. 

Eb8 Müslim iba tetik üstünde 
bulu.mııa 1tanrım veı:tliktaı SOl>
ı>adır iki, IMaıısm mı ona yoliadlğı 
sai ~ 'Ye yeru Haliienii&-.ri
ni tebliğ~; 

Bu eıuiı- EM Müslimin d:edlıa'l 
Hal i:fenm ılılflLlll"l.Llla ,gcimesi em
riydi. 

:ıı:.,...,.,....ııı. futiWd dü.şfuıd'ii._ 

Biraz ~ endişelerinde haklı 
olrluğmıaı görüymrlu. Yeni Ha
lifenin da:ha bmttaın evvel böy
le sııcaiı sıcağına ,kıanrlisini ça • 
ğır.ına6ı ellbette hayra delail.et et
mezdi 

Emn ~ arlan=. 
- Peki, dedi, haydi sen git, 

Ben gelirim. 
Bi.i:Yle söylemekten maksadı 

gitmeı:OOk değil, rı:ıım.ım lka:zan -
mıııktı.. 

Kendi taraftar:larına tıalber ve-
recek, vaz.iyeti 'Olllla-ra ımlıııtacak, 
eğer kılına bir !hı.ta gelecek olur
sa oıJları MaıJSUl'a musaıl!lıat kıla
caktı. 

Fakat Halilenm ycillad-ığı adam 
itiraz etti. 

- Aıltbğlın emir kat'ldi:r. Ha]j,. 
fe Hazretleri s:i:zi. alıp huzuruna 
getirınekıliğ:imi irade buyurdular. 
Beraiıer g.ideoe • · 

Bu sö:ııler de~ansurun Eba 
Müslim hakkm<laki fena maksa
dını iebat ve i2ll:ıar etmiym muy
du? 
Hayır - Hııyıı:.. Senelen:e Ara

bistana de~ sahruş olan bu .Ho
rasanlı i;htilfilci, ilk Halife Ah -
dullaba kafa tutmwı ve .kimse -
nin öıründe boyun eğmemiş olan 
'bu 600 bin kişinin celladı lııenüz 
pek -:enç bir yaşta olan yen; Ha.
ille Maıısurun gurur ve sa:lta -
nat cakasına ta!hamınül eOOm"2-
di .. 

Ne o1acaktı? 
İsyı>n .•• 
Evet.._ İsyan edecekti. Esasen 
al~ olduğu kanlı ~ldan yü
riıyecekti... 

Harekete geçm.iye karar VE'!" -

Öi. İşte !bu kararıla Maıısuru son 
defa görecekti. 

Altın kabzalı ve g>eıtiş yüzlü 
kılıcını beline taktı. 
Başına Al:!basilerm siyah ser

puşunu geçirdi. 
GöZteri, atılacağı. mücadele yo

lun un yılmaz azmi i'le paı1lıaık, ~ 
leri sıkılı, yumrekları kısılı biT 
atalde, 

- Hıwdi girleılim ..• 
Decü '!€ öne düştü.. Arkada 

Mansurun adamı, Halifenilı ECa 
Müslimi öldürmek için çağırdı -
ğıru biıldi,ğj i'.çin onu gi:Xzünden a,. 

yırmıyor ve için iQi.n söyleniyor
du· 

..:_ Sen i;,;tediğin kadaı'. cakş. 
sat.. Biraz sonra cellatlar elinde 
halin M:e olur _görürsün.. 

Mansurun ~nderdiği bu adam 
araptı ... Ve her ATap g~bi hem 

Yazan: Ziya Şakir 
Dedi ... Bu .suretle llıu ilki dmi 1 

bayram 1akarrüT etti 
(İ_yd) yani (Baıyram) .. tlena.bı 

hakkın, ımümin kullarına dini ve 

1 
düıııyevi mükafat olmak ıüzere 
o gün bir fıerah ve meserret!bahş 
etmesi demekti. Buna !binaen bay 
ram günleri şöyle harelket edile.
ookti: 

1 - Sa/ba'hlıeyin erken kalk
mak 

2 - O mübarek günü, maddi 
ve manevi temiz olarak te.;'it et
msk. içm mükernmeLeıı yıkan -
rnak.. Yani, gool.etınek. 

3 - İSlilım.iyetin esa.ı temiz
liktir. - ibu nezaıfet kanunları, lbil
ha&sa di;ş1erin temizliğine son de
recede etıeınmiyet vermştir. Bu
na lbi-naen - her apdest alındığı 
zaman yapıldığı gibi - lbayra.m 

EOO Miislinı.e düşman hem de ha
risti. 

Gözlerini öll'i1ııde giden Elba 
Müslimin beilindeki altın kabza
lı kılıcına dikti. Ha.lif<min sarayı 
uzaktan gözüktü. Saray önünde 
büyük bir kalabalıık vardı. Bun -
lar Mansıı:run mullıabz askerleri 
idi. 

Bı.ııııJann aırasından biri ile1'.le
di.. 

Bu da mııh;ıd'ız askerileri ku -
mandanı idi. 

Kurnandan, EOO MüBliın.le kar
şı ka-rşıya gelince ibüyük bir ta
zim gösterdi: 

- Halife Hazn.tleri sıne mun
mırchrler ve sizi bütün asker
lerinin serdarı srfatile seliınıJa -
mamı imde buyll.?'d.u!lar ~ 

Eba Mü8l'im Ş"'lırdı. 

Fakat bu ihayretini meydana 
vınmadı. Mansurıın kendi ha:k
kında böyle hiç lbekJemediği bir 
İl'ti:fatta ibuluıımasında e1hetıte bi:r 
sebep, bir mecburiyet varoır. Bu 
ııelbeıbi, bu mOOburiyeti anlamak
ta güçlük çekıruyen kııı:mIB Eba 
Müslim, mti6Ufuz:i bir gü!"tişle 

gü.ldü. -
Muhafı.z askeri kumımdımma: 
- Ya ... öyıe mi... o lıaılde 

buyurun Halife Hazret'J"erini:n hu
zurlarına gidelim .. 

Dedi ve içinden de şöyle söy
lendi: 

- Demek daha Mansurun be
nim k:ıiıncınıa ihti:ıoacı var. 

Ebi'ı Mij.sliın, bütün va:karı iıle 
yeni Hali:fenin huzuruna girdi. 
Usul üzere eğilip etek öpecek 
yerde hlr arkadaş gibi ilerlıedi. 

Ma·nsuruıı. e1inden tuttu: 
- HilMetinizi tebrik ederim. 

Allah mıwaffak etsin .. 
Dedi. Mansur, öldürtmek iste

diği bu adamın elini sıktı. Son
ra da kendini tutaınıyarak bir 
QOCuk giıbi ağl.a:mağa ıbaşladı. 

Bu gilz yaŞ]ıarı niçindi? 
Önünde h.ala ma~U,p vaziy~t

te olduğımu anl.zyarak Elba Müs-
1iınin cakm;ma mecburen taıbam
mül ettiği iç?ı> miydi? Yoksa için
de bulunduğu mfu;k.ülata nasııl mu 
kabele edıeıceği encliŞESi mi onu 
böy,le ağlatacak kadar ~tü. 

Bunkmn hangisinin doğru ol
duğu kestirilemez. Belki ikisi de 
vardır. 

(Arkası var) 

TAKViM ve HAVA 

25 BİRİNCİTEŞRİN 1939 
Ç A R Ş A N B A 

mert: 1358 Jtumi: 1355 

10 uncu ay Gün: 298 B. Teşrin: 12 
Ramazan: 12 Hrur: 1'13 
Güneş: 6.20 Akşam: 1716 
Öğle: 11.58 Yatsı: 18.47 
İkindi: 14.S4 İmsak: 4.43 

- HA VA VAZİYETİ 

Yeşilköy meteoroloji isWyonun • 
dan alınan malümata göre hava yur

dun Trakya. ve Karadeniz kıyıları ile 
doğu Anadolunun şimal kısmında bu
lutlu ve pek mevzü yağışlı, dlğer böl
gelerde bo.lutlu geçmiştir. Rüzgarlar 

Karadeniz kıyılarında. cenubi, doğu 

bölgelerde şimali, diğ'er yerlerde gar
bi isükamettcn orta kuvvette esmlş
llr. 

Dün İstaııbulıla hava çok bulollu 
gegmiş, .cijzgir cenubu garbiden sa
niyede 1 - 2 metre luzla esmiştir. 

Sa.al 14 te hava tazyiki 1011,8 mili -
ba.rdı. Sühunet en yüksek 23.8 ve en 
düşük 11.3 sanllı:ral kaydedllmlşllr. 

Tefrika: 65 
taharet ve neo:afeti esnasında da 
di.şkıri temizleıınek için misvalk 
'lml'Lanmak. 

4 - Güzel ,bi:r koku süriinm~k. 
5 - Temiz ibir ellbise giymek. 

(Bu ei.'bisenin yeni ve yahut es'ki 
olması, mevzuu •baıhis değilidir. 
E.lıveriT ki, temiz olsun.) 

6 - Cnalnhakkın o ferahlı gü
nü gösterdiğine şükran ni.~anesi 
otarak memnun ve mesrur görün 
mek ... Ve, parmağına yüzük tak
mak. (.Iıslanıiyet, lüzumsuz süs 
ve zinıetıleri müsait değildi. Bu
na binaen eshabı kiramdan bir
QOkları, İslam ile müşerref ol -
madan <!\"Yel parmaklarına yü -
2ükler taktı.Jclan halde, is.1am ol
duldan oonra, bu adeti terkıetmiş
lerdi ... Halbuki bayram günleri 

l K D A M 

ASKANIA 
•• 

O içme 
ve 

Regülatör 
cihaz.ları ile yükseltilmiş 

callŞma kabiliyeti. 

,Ölçme cihazları : 

Gaz, hava ve isli-m için tazyik 
miktarı ve hararet ölçme 

ci.hazıarı. 

Otomatik' regülatörler : 

Fenni hararetle i-dare tesisatı 
ve her türlü ikmal tarzı. 

22652 sayılı broşürü isteyiniz. 

Türkiye mümessiU : 

Keşflyat ve lnşaat T. A. Ş. 

lstartbul - Balota : P. K. 1321 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden . 

Satış Müdürlüğünde Eşya Satllıyor 

35Y/ 
3536 
3535 
3534 
3538 
3528 
3531 
3532 
3481 
3486 
2401 

1490 
3474 
3478 
3479 
3529 
3519 
3514 
3%8 
3485 
3484 

3482 
3508 

Marka 

PZ 
ASA 
NXM 
NKM 
İCF 
AW 
TS 
İCF 
CE 

BCO 
T 

M.lkdat'I 
Kt. Gr. Eşya cinsi 

196 Demri mihaniki makine aksarrp 
150 Ga lvanizli demir boru 
677 Demir su tulınnbası 

1583 Boyalı su süzgeci 
54 Demir jartier ucu 
1 780 Safi ipek pasmanteri eşyasından tırtıl 

51 Llistik boru 
20 > jartier ucu 

234 500 Boyalı kurşun krem tüpü 
31 600 Boş foloğraf filini 

1602 Rengi tabide caın şi~e 
Becia 
(İstanbul) 5707 Zeytinyağı 

Pamuk mensucat LKJR 254 500 
RZC 60 
NE 
AP 
Adre.\. 
Adres 
RF 
NMB 
DFC 

14 
31,1 500 
2l6 
104 
147 600 
138 
684 

Adi mukavvadan boş kutu 
Ağaç çerçeveli fotograr re<ımi 

Sade demir çekmece kiUdi 
Kauçuk solusyonu 
Müstahzaratı gıdaiye 

Pamuk ipliği 

Pamlıklu ipekli mensucm 
Toz zerdeçal 

B 
DSSA 
VB 

375 Topu boyalı P. mensucat 
1025 500 Merserize pamuk mensucat 

Kıymeli 

Li. Ko. 

169 60 
92 75 

233 85 
879 92 

81 00 
95 44 
81 81 
58 00 

214 42 
128 40 
308 40 

2225 73 
822 90 
112 50 
57 00 

330 73 
377 76 

70 00 
318 rn 

1656 00 
803 70 

761 
2702 

87 
17 

İhale günü 

8/11/939 
> > 
> > 
> • 
> • 
> • 
> • 

• • 
9/11/939 
> • 

• • 
• > 
> > 
> • 

> > 
10/ 11/ 939 

• • 
> > 
> > 
> > 
> > 

> • 
> > 

Yukarıda evsafı yazılı eşya karşılarında gösterilen günlerde ve saat 13 de Sirkecide Reşadiye caddesinde Halı 

antreposu dahilinde Satış Müdürlüğünde açık arttırma He 1549 sayılı kanun gereğince ve 2490 sayılı kanun hüküm
leri dairesinde satılacaktır. İsteklilerin belli günlerde saat 12 ye kadar Maliye anvan tezkerelerini ve Ticaret Odası 
vesikalarını ibraz ederek % yedi buçuk pey akçelerini vezneye yatırmış olmaları 1§.z.ımdır. Bu eşyadan başka her gün 

müteferrik eşya satışları yapılmakta olup bunların listesi salon nan tahtasında asılıd1r. (8808) 

İstanbul Defterdarlığından : 
Kağıthanede Silihtarağa çfftliği civarında Cendere mevkiinde Değirmen 

bahçe namile maruf 84 lira muhammen senelik icarla 21 dönüm arazi üç sene 
müddetle ve açık arttırma yolile kiraya verilecektir. Senelik kira bedeli üçer 
ay ara ile dört taksitte ve her taksit , peşindir. İhale 16/11/939 Perşembe gü
nü saat 14 ıe Milli Emlt\k Müdürlüğünde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
Taliplerin 18 lira 90 kuruş muvakkat teminatla muayyen gün ve saatte komis-
yona müracaaUarı. (8875) 

yüzük iakıl:masına müsaade edil,. 
di) 

7 - (İydi Fıtır) de (vani, şe
ker ba.YTamında) camiye çıkma
dan evvel, tatlı bir şey yemek. 

8 - Yenen şey, (hurma) ol -
maık. 

9 - Tek adet üzere yeniJmei<. 
(Yani, 1 - 3 - 5 iiaıl:ı ... ) 

10 - (İydı Atıha) da, kurban 
kesecek kimse, kuıiban etinden 
yemeyi, bayram namazından son
raya kfuir etmek. 

11 - Evinden erken çıkarak 
farz ol'an sa'bah namazını mahal
le mescidinde kıldıktan sonra, 
bayram namazını büyük cemaat
'le kıhnak için nama:zıııfıha ve ya
'hut büyük bir camiye gitmek. 

12 - Camiye gi.derken sükun 
içinde, ağır ağır yürümek. ( Ca
miye yürüyerek gitmek, bir va
sıtaya J:ıinip gitmekten efdaldır.) 

13 - Ba'.Yram namazı kılınıya 
giderken, (Iydi Fıtır) da içinden, 
(İydi Atha) da da fuşikar olarak 
(tekıbir) getirmek. 

14 - Cami.den dönüşte, geldiği 
yoldan başka bir yoldan avdet 
etmek. 

15 - Yo.lilıarda, 0hli islfuna te
sadüf ediılx:likçe, onlara karşı gü
ler yüz p,österenık selam vt!nnek 
ve bayram ~briki etmek. 

16 - Karşılaştığı fakirlere, 
mümkün olduğu kadar QOk sada
ka vermek. 

Görülüyor ki, bu 1~ maddelik 
lra:idde başlıca asıl olıan (t.emiz
lik - Ehli İslam arasında muhab
ıbet ve mUha.denetin takıvi)"esi -
fakirlere yardım ve muavenet) 
tir. 

Bayram namazları ise, o günü 
idrak etmeyi nasip ve takdir e
den Cenabıilıakka karşı, şükran 
J:ıcreunu eda etmekti. 

Hicrntin ikinci senesi ehli İs
.lam için bir beşaret ve muvaffa.
kiyet yılı teşkil etti. Yapılan ga
zalfilda, zaferler ihraz edildi ... 
Şevval ayının birinci günü (İydi 

• Fıtır) ve Zilhicce ayının 1() un
cu günü (İy.di Atha) namazları 
kılındı. İkinci lbaytam (süveyk) 
,gazasını tak.ip etmişti. Ve Resu
lü Ekrem, baıyram namazından 
sonra, kunban olarak iki koyun 
kesti. Eshabına da kuı:ıban kes
melerini emretti. 

ZAYİ - Emniyet Direktörlüğü 
Dördünc\i Şubesinden benim ve kı
zım Nelly Stamer'in pasaport tebdili 
için verdikleri vesikayı kaybettim. 
Yeni pasaportlar tedarik edeceğim -
den eskisinin hükmü yoktur. 

Taksim Sıraserviler Aslanyataiı 

sokak 11 No. da Romanya. tebea
sında.n Raşel Sta.mer 

EZAN 

Din işleri tanzim olunurken, 
ibir meseleye daha ehemmiyet 
verildi... Namaz, ilk defa olıarak 
(farz) olan bir iliadetti. Bu iiba
det, dinin esasını teşkfil edi,ynr
du. 

ıHer dindar, bu ibadeti yalruz 
başına da icra edebilirdi. Fakat 
afdal olanı, ecınaaıtıle eda etmek
ti. Halbuki cemaati, ayni zaman 
ve dakikada t<ıplıyaıbilmek için 
elde bir vasıta yoktu. Burulan do
layı, güçlük çekiliyordu. 

Bu hUBusta, Oenalbıhak tarafın
dan (vahiy) gelınemi:şti. Resulü 
Ekrem, dini işloc.de, vafıiyyi na
zil olımyan meooleler hakkında 
eshaıbı kiram ile m~avere ede
ı:ek, onl= bireT karara bağla -
ma'.'ll usul ittihaz etmişti. Buna 
ıbinaen, bir gün yine eslıafanı top. 
hyarak, ehli islamı muayyen o
lan vakitte namaza toplamak için 
bir care bulunmasının müzak:e -
resine girişti. 

Esha,bı Kiramdan bazıları, bii
yük bir boru öttürüJmesini tek
l:i:f ettiler ... Bu fikir, kabili edil
medi. Çünkü ya:t:ıudiiler, kendi 

25 - Brnt 'C'İTE"r .. 1939 

R A D Y O L İ N ile 
Niçin dişleri fırçalamak lazımdır! 

Çü1*ü geceleri ağız gudde!P.ri- den sonra - ve her halde bol boi 
nin ifrazatile d:iııler ve diş etleri cRADYOLİN-. ile frnçalamak ve 
dolmuştur; ç il n k ü yemekler, tem.izlemek şarttrr. B11sayede diş
sigara ve kahve gene ayni tesiri lerin d.., ağzın da sağlığı ve sağ
yapm>Ştır. Binaenaleyh dişleri lamlığı; güaclliği garanti edilmiş 
her gün 3 kere bilhassa yemekler- olu_·. 

Sabah, Ôğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa 

RADYOLi 
İle Dişlerinizi Fırçalayınız 

acı Bekir .Mamulatı 
A wza ahndığı zaman ayrı bir hüvi~ 
yeti olduğunu derhal belli eder. 

İstanbul Elektrik Tramvay Ve Tünel İş
letmeleri Umum Müdürlüğünden 

•• 
Universite Ve Yüksek 

Mektep Talebelerine İlan 
ı - Tenzillith tarifeden istifade hakkını bahşeden ve evvelce verilmiş o

lan 1938 - 1939 mf'ktep senesine mahsus (Gri) renkU şebeke pasoları 1939 .. 
1940 senesi 1çin 15 Eylô:I 1939 tarlhindenberi değişttrllmeie ba.şJanmıştır. 

2 - Yukarıda söı:ıi gecen (Gri) renkli pasolar l İklneiteşrln 1939 ia

rih.inden itiba.ren muteber olmıyacaiJndao meEküt' tarihe kadar yeni pasola-
rın tedarik edilmesi ilin olunur. (8690) 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

25/10/939 Çar.şanlba ,günü akşamı 
Saat 20,30 da 

AZRAİL TATİL YAPIYOR· 

• •• 
İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISMINDA 

25/10/939 Çarı;anba gündüz saat 
14 1e KELOGLAN Çocuk oyunu 
25/10/939 Çan<iia'nlba günü aık.şamı 

Saat 20,30 da 

HİNDİSTANCEVİZİ 
--<>--

HALK OPERETİ 

Bu a~am 9 da 
(ÜÇ YILDIZ) 

•25• Çan;aımba akışamı 

(KADINLARIN BEGENDİGİ) 
YAZAN: M. Yooari 

i{anunl Mümessili ve Ne~riyat Di
rektörü: A. Naci, Basıldıjı Yer: 

Son 'l'elgrat Basımevi. 

dinrlaşla:ını ibadete davet etmek 
için, maıbetlerinin damlarına çı
karak boru öttürüyorlardı. 

Bazıları da, çan çalmaktan hah 
settiler. Bu teklif te reddedilldi. 
Çünkü bu da, huistiyanların da
vet tarzı idi. Saha.beden bir kıs
mı da, ateıı yıtktlmasmı teklif E-t
ti Bu da (meeusi) lerin adeti idi. 
Binaenaleyh, bu da kabUı! edil -
medi. 

Bu,esnadQ (Albdullah bin Zeyd) 
gördüğü bir rüyayı söylerli: 

- Bu meseleyi, ne zamandan
lıeri ben de düşünüyordum. Bi~ 
gece rüyamda pi< adamın elinde 
büyük bi:r ı;an göııdüm. Müsıü -
manian namaza davet elmek içro 
o çanı satın almak istedim ... Hal
buki o adam, çanı vermedi. •ll'lü
minleri ıı.a:maza dınret etmek için, 
güzel sesli 'bir adamın yüksek bir 
yere çık.arak. (Elsselat .. Esselat .. ) 
diye nida etmesi muvafık olur .• 
Dedi. Eğıer siz de muvafık _görür
seniz, bunu usul ittihaz deltim. 

Dedi... Bu müşavere esnasında, 
(Ömer) de vardı. ömer de der
lhal söze karıştı: 

(Arka•ı var) 

r· ıı:.1.ı:ı··; 
Ankara Radyosu 

DALGA UZUNLUC.U -

.A..Q. lf,H -. 1mı Km. H ıur. 

A.P. 11,71 .. - Km. ....... 
lut a. U1 Km. Ut ıı:w 

25 1 inci Teşrin Çar~arnta 
Saat 12.30 Program, ve memleket 

saat ayarı. 
Saat 12.35 Ajans ve meteoroloji 

haberleri. 
Saal 12.50 Türk müdğ-1 (Pl.) 

Saat 13.30 - 14.00 Müzik orkestra -
Şef: Necip Aşkın) 1 - J. Strauss : 
Mavi Tuna ValsL 2 - Brusselmans: 
Felemenk Raksı. 3 - J. Brahms; Ma.
car Dansı, No. 8 4. - Grler: Pergünt 
ıalH. 

Saal 18.00 Proırram. 
Sa.at 18.05 Memleket saal ayarı, a

jans ve mdeoroloJI haberleri. 
Saat 18.Z5 Türk müziği. İngiltere 

Radyo İdaresinin taJebi üzerine İn -
&iltereye ithaf edilmiş olan bu porg -
ram, meıkür idarece rö - transmis .. 
yon suretlle naklen neşredUe<ıektir. 
~t 19.25 Konuşma (ormanları .. 

mızı tanıyalım ve koruyaltm). 

Saal 19.tO Türk müziği (Fasıl he
:retl). 

Saat 21.19 Müzik (Riyaseticumruh 
bandosu - Şel: İhsan Künçer). 1 -
R. Clıapi: A. Buncb of Roses (Ha::cbe 
Espagnole). 2 - P. P. A. Steck: Fllr
A.1ion (Balse - intermezzo). 3 -
G. Charpenlier: : Ballet do Plalslr, 
t - J. Ecl. .Bani: Konıel için Fante
•L 5 - P. !l'schalkovsky: Gt"osse 
Fımlaisle E11SeD Onecln. 

Saat 22.90 MemJeket saat ayarı, a
jans haberleri, ziraat, esham - Tahvi
Ji.t, kmbiye> ... nukut borsası (fia.t), 

Saat 22.20 Serbel!lt saat. 
saat 22.30 Müzik (Cazbant - Pi.) 
Saal 23.ZS - 23.30 Yannki program 

ve kapanış. 

Emniyet Sa.ndttı "Dlrelı.törlüğündeJJ~ 

TASBİB İLANI 

Gazetemizin 6/10/939 tarihli nüs
hasının 4 üncü sahifesinin 5 inci sü
tununda çıkan Dehhare ait Ü•küdar
da Arak.iyeci Hacıcafer mahallesinin 
Körbakkal sokağındaki yeni 49 No. lu 
ahşap evin 938/1151 No. lu açık art
brılma ilfınmda gayrimenkulün ma
ha1lesi Hacıesfer diye yazılmıştır. 
Doğrusu yukarıda yazılclığı gibi 

Hacıcaferdir. Tashih olunur. 
E~iyet Sandığı 


