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BÜYÜK MİLLET ECLİSİ TÜRK - İNGİLİZ 
FRANSIZ ANLAŞMASINI DÜN TASDİK ETTİ 
Saracoğlu Beyanatta Bulundu 
" Sovyetlerle Aramızda Bir Harbi 
Türkiyeden Taahhütlerinin İcrası 

İntaç Edebilecek Ahvalde 
Talep Edilmiyecektir,, 

,,, ,, • 4 .... 

ALMANYA 
il ALYA 

SOVYETLER 

Parti Müstakil Grupu da Dün 
Yardım Paktını Tasvip Etti 

Gayda'nın Soııyetler 

hakkındaki m akale•i bi-

Ankara, 8 (A.A.) - Bibük MllJel Meclisi buPıt Dr. 
Mar:har Germenln rlyaseUnde t oplanarak Türkiye .. 
Fransa - İnc-lltere arasında Ankara.da imzalanan üo &a· 
raflı muabedenln tasdiki bakkmdakl k anun li.ylhası 

müzakere ve iasvJp edilmişür. 
Celsenin acllmasını müteakip Kastamonu meb'uslu

tuna seçilen Rauf Orbay ve Urla meb'usluiuna seçilen 
Razi Soyerin intihap mazbatası tasvip olunm.UJJ ve her 
ikisi de a.nd içmişlerdir. 

d b .. Mufla meb'usu Dr. Hüseyin Avun Ercanm vefat et-ze aynı :z:aman a u uç 
tJğlne dair olan Başvekllet tezkeresi okunarak bir da-

deıılet hakkında da •a- kika ayakla •iil<ÜI edilmek suretlle mütevaCfanın halı-
"h b • L'"k · kt d" rası lazlz edilmlt ve bunu takiben de Uarlclye ve l\llUI 

rı ır ,-, ır verme e ı r. .. 

1 

1\-lüdafaa muhteUf encumeni relsl General Cemal 1\fer-
=-- - ........ slnU kürsüye gelerek hı.i.kiımetçe • ıeclise tevdi edilmiş 

Yazan : Sükru Ahmed 1 olan Türkiye, Fransa ve İngiltere arasında münaklt ÜÇ 

' 1 tarafiı muah,,denın )feclbın aldığı karara tel--iikan llari-
clyc ve 1\-Jılli 1\-Iüdara:ı tncümenlcrince mü~tereken tet-

İta1ya - Alm1tıya - Sovyet Rusya kik fi111er('k müttefikan t.asvtp olunduğunu bihi:l-m\t 
münasebetleri cü.n l'eçtikce daha i1·i ve müstacilen müzakeresini istemi tir. 

Meclis bu ta.lt"bl tasvip ettiğinden alkışlar arasında 

kürsüye gelen Hariciye Vekill Şı.ikrü Saracoğlu metni· 
nl ayrıca blldirdlklmiz beyanatta bulunnıuştur. 

ınlaşdmakt.adır. ller geçen cün bu üo 
devlet arasında Pruonya harbi ba~la
dığı sıralarda evham edilen &'İzli an
laşmayı ve icabında beraber yürtime 
endişesini dağılmaktadır. Hele, Sin
yor Gayda'nın .Glornale d'İtalia» da 
intişar eden son makalesi bu bakım
ılan çok dikkate şayandır. Bu makale 
Sovyet Rusyaya karşı italyada eski
ıinden daha fazla bir asabiye t hüküm 
ıiirdü.tünü blze &nlathğı clbl Romanın 
D.itin Berllnden uzaklaşhğı hakkında 
ıla umumi blr filclr vermektedir. 

Hariciye Vekilimizin .Meclisin sık sık ve $Ürekli a1-
kış1ar, br:ıvo sesleri ile karsılanan bu beyanatlarını ta
kiben )lozaffer Köker •Konya>, Muhiddin Baha Pan 
.Kars> Halil Menteşe •İzmln, söz almışlar ve muahe-

Hariciye Vekilimiz Şükrü Saracoilu Meclis kürsüsünde 

d enln ehemmiyeUnl 'tebaruı ettir - --------------------------

İtalya, h er şeyin başında faşizm 

prensipler ine sadıktır ve bunun için 
ıle k omünizm 'ln en şlddeUI a leyh
w-ıdır. Blı' aralık, komünist aleyhtar
lıfında faşizmden daha aşın bir mer
hale k a t 'etmek istiyen Nazjzmfn; ya.; 
oi Ditler lzm'in Sovyet - Alman pak
tını imzalaması ve bir silih olarak 
ele alması keyf iyeti anlaşılıyor ki f . 
&alyada b irinci der ecede hoşnutsuzluk 
uyandırmış ve muerlzm'ln 1amlmUl
ilnl faşizmin &'özünde 9üphe ve te
reddüde düşürmüştür. 

Ga7da'nın kom ünizm aJeyblndekl 
ıtddetll h ücumu ve Molotof'a verdiği 
cevap bizim b u mütaleayı serdedebll
memizln birinci müeyyidesi sayılmak 
Jktfza eder. Yine, hidl'lelerln buS"üne 
kadar geçlrdlkleri seyirden mülhem 
olarak İtalyan ın, P olonya har bini tas
'Vlp ebnedifinl ve mihverin blr Avru-

(A.rkası 3 üncü saytada) 

ŞtiKRtl AllIIIE'.l' 

mlşlerdfr. 

Parti müstakil l'"IP relsl 'Vekili Alt 
Rana Tarhan da bu münasebetle aşa
fıdakl beyanatta bulunmuştur: 

l\luhterem arkadaşlarım, 
Bucün yüksek tasvibinize anolu

nan siyasi vesikalar 12 Mayıs ve 24 
Haziran tarihlerinde klymetU Baş -

vekilimlzln huzurunda vaki beyanat
ları üzerine zaten kabul buyurmuş 

olduğunuz esasl arı daha vazlh olarak 
tesbit edilmiş imzalı blı' 1Jeklinden 
başka bir şey deflldlr . O tarihlerde 
ıulh cephesini takviye l(: ln b ir korun
ma tedblı' J olarak kabul buyurmuş 

olduğunuz beyanat, esas va...~rıarıoı 

bqün de mubalaı.a etmektedir. Sa
lilıiyetlJ t.edklklnlze sunulan muahe
denln başlıca karakteristik noktaları ı 
şunlardır: 

1 - Tamamlle tedafüi mahiyette
dir. Ba.'}kalan Ue de sulhu takviye i

çin çahşmalar akdine mini teşkil et
mez, 

2 - Müddet, bugünün bildlsclerl
ne maksur deiildlr, 

1 - Komşumuz Sovyet hükfnne .. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 
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okuyucularımız soruyor: 

lıyarak1 

- Öpme beni ne zaman baş
Cok az kaldı. Birkaç rün daha. 
Bu eo;er, yıllardır hasretini 

çektiğiniz, öı.ledlfiniz, arayıp 

bulamadıiınız, kafanızın fçlnde· 
lıı:t, muhayyllenlzdekl, aönlü.nüz-

Jile, saadet romanıdır. Bu es.erde 

kendinizi, yakın tanıdıklaJ'ınızı. 

sevdiklerlnlzl birer birer tanıyıp 

§l 
E'" 
= ;;:;: 
E3 

hayret edeceksiniz. -

Hayatın bu kadar t('ine gire- -

bilmiş bir eser, şimdiye kadar il 
7aıılmamıştır. i'i6 
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Son Sulh Teklifi 
Tetkik Ediliyor 
Almanyanın Arzusuna Rağ

Müsbet Bir men Tavassutun 
Netice Vereceği Zannedilmiyor 

Çemberlayn, Beyanat ta Bu lunacak 
Amsterdam, 8( A.A.) - Reuler: 
Berlln'den alınan haberlere söre 

Wtler, Lahaye sulh mesajını tetkik 
e tmektedir. Bu teklif hakklnda .cörüş
mek uzere Von Rlbbentrop'u davet 
etmiştir. 

Bele.ika ve Holanda hükümdarla
rının bu jesti, Holanda ve Belçlka'da. 
çok müsaU bir şekilde karşılanmış -
tar. Belçikalılar ve Holandahlar mem
lelıe&Jerinin emniyet ve bitarafhğunn 

dalma tehlikede bulundufunu b il -
m ekted lrler. 

Amslrdaln, 8 (A.A.) - Berlln'dcn 
alınan haberlere göre, Alman hilkô
met merkezinin llolanda ve Belçika 
hükümdarlarının sulh lehine yap -
bkları teklife karşı ilk aksuıamcll, 

tehditlerle malidır. İki bitaraf mem
leket, İngiliz ablukasına kolayca ba.ş 
eğmiş olmakla ilham edllmckeldlr. 
CEMBERLA YN CEVAP VERECEK 

Londra, 8 (A.A.) - Kabine bu 
saba h Belçika ve Dolanda tarafından 

.-önderUen sulh mesajını tetkik et • 
(Arkası 3 üncü sufada) 

Hitler Dün Aksam Mü
nihte Bir utuk Söyledi 
Alman Devlet Reisi 
İngiltereye Hücum Etti 

Yazısı 3 üncü Sahifede 

, ~ 

Hükümdarlarının Yaptıkları Sulh Teklifine Rağmen 

Holanda ve Belçika. Tehlikede 

Belçika Seferberlik Hazırlığı 
Yapıyor, Holanda Su Altında 
Her An Almanların Taarruzundan Korkuluyor 

\ 

) 

1 '. 

Amsterdam, 8 (A.A.) - Garbi 
Almanya.da büyük askeri faaliyet 
b ükWn sürmektedir. Uolanda h u 
d udunda teyakkuz tedbirleri faz
lalaştırılmıştır. 

Dl.fer taraftan, Hollanda askeri 
makamları da, emniyet su seylip
lan mmt.akasmı gen~letmekt.cdir. 

. 

HOLANDA SU ALTINDA 

Amsterdam, 8 (A.A.) - Havas: 
Emin bir menbadan öir('nlld.ğt

ne K"Ore llolanda - Bel("ika uJh 
tt.>~bbüsüne rağmen Dolanda. as
krri makamları yeniden bazı mın
takaları su altında bırakmaktad1r
lar. 

Su aHında kalan bu ıı. ...... ~akalarm 

ltalya - Rusya 
Gayda Hücumlarına 

Devam Ediyor 
Roma, 8 (A.A.) - Rus propa -

gandasının .son tl"zahurlerı, bu
rada şiddetli bir suret e ve müs
takil b.r eda ile tenkit edilmek • 
tedir. 

Gi.orna:e d'İlaHa gazetesi.nde 
Gayda, Rusya'nın 20 senooenıbe
ri harp için ça'.ıştl'ğını söylemek
te ve biribiri ardına Çin. Japon
ya ve Moğolistan hiidi.selerıni 
hatırlatmak adır. 

Sovyetlerin Talebi 
---·--

Estonyadan Yeni Hava 

Ossü İstiyorlar 
Kopenhag, 8 (A.A.) - •Tal -

linn'drn bildiriliyor: 
!:>ovyet.lcr şimdı Est.onyada ha

va üsleri tesis e~mek istem<?kte
dirler. Halbuki 3ovyet - Es'on
ya paktında Sovyetlere yalnız Es 
tonva ada..arında ü.s.er vcril«!e
ği tasr]ı edilmektedir. 

İngiliz Kralı 
Bugün Bir Nutuk 

İrat Edecek 
Lonılra, 8 (A.A.) - Perışeıı.be 

günü Londranm yeni şehremini
nin Guildhall'de verreeği ziya -
fette bir nutuk söy1iyeceğinden 
dolayı Başvek:l, bu hafta içinde 
Avam Kamarasında beynelmilel 
vaziv<'t hakkında beyanatta lıu -
Jur"lllY acaktır 

---<>--

Etna Yanardağı 
Faaliyete Geçti 

Katan, 8 (A.A.) - - Etna yanar
daj!, bırdenbire fa" yet.e geç -
miştir Bundan 11 ser.c evvelki 
mühım indıfaın arifet;İnde oldu -
"" ıbi orta Kraterin üstünde 
muazzam kırmızı aydınlıkl~r gö
rülüyor. 

şarktan aelecek bir taarruza kar
tı mükemmel bir müdafaa battı 

teşkil ettikleri ma.lünıdur. 

BELÇİKADA SEFERBERLİK 

HAZIRLIGI 

Brüks•I, 8 (A.A.) - Belçika as
keri makamah bir (lok kimselerin 
ail:ih altına alınmasına te ebbüs 
etıni~ ve jandarmalar ev ev dola
şarak bunları toplamı~tır. Bıilün 

umumi ve hususi nakil va..,.ıtaları, 

bilha..'lS& şimal mıntakasında. mü
sadere edllrnlştir. l\.lti.sadereden 
m:t.k!li:at. a~kf're davcı edilmiş olan
ların naklidir. 

Salihlyettar siyasi mrhartlde 
lhUyaç halinde umumi St'fc-rberlik 

Ui.nı için bütün tedbirlerin itti -
has edilmiş olduğu beya.n olan
makladır. 

Lle•e i Anvers'e baflıyan ve 
ve Belçika - Hollanda hududunun 
büyük bir kı:;.mı boyunca lmlldat 
eden Albert kanalının sar sahili 
üt.erinde birçok kıtaat tahşit edil
miştir. Bu kıtaat, mühim miktar
da top bataryalarına ve otom.atik 
silihlara maliktir. 

Holandadan gelen haberler~. 

büü.n cenup mıntakaswda ve Al
man hududu boyunda müdafaa 
tertibatının arttırılmış oldul'unu 
ve diier bir tok feyezan mınt.ı. -
kalan ihdas f'dilmek.t.e bulundu -
iunu blldlrmtkte-dlr. 

b 

Ya lış Kitap ve Pro
fesörlük Meselesi 
Maarif Vekilil iği Dört Edebiyat 

Muallimini Ankaraya Davet Etti 
Edebiyat Fakültesi Türk edeblyab. 

ordinaryüs profesörü Fuat KOprulü
nün meb'usluia intlhabmdan sonra, 
bo lıı:ürsii boş kalmışb. Bura1a, K öp 
rülünün ye r in i dolduracak bir profe
sör bulunamamıştır. 

JiU.,t Köprülünün okutmakta oldu· 
fu Türk Ed ebi7ab tar ihi • devirle:rı• 
a7nlnuş ve lslimlyetten evvelki Türl 
edebiyatı tarhl de !iQn l:"Ünlerde pro
fesörlüie terfi elllrllm lt olan Cafer-

tAr.lıı.a~ı J UilCU :.ayıadaı 

Yanlış Kitabın Ası l Acı Tarafla rı 
Mualllm, muharrir, mUverrlh, mU- 1 fu vaz.lfenln ehli olmadı;tını on ekiz 

nekki& İsmail Hablp1 münekkit, mü- milyonun l\.laarifini ellerinde tutan-
verrih, muharrir, muallim Mw.t.afa lar anbmamı'.jlar mıdır? Iustafa ·j_ 

Nlhadın, l\laarlf Vekaleti tarafından badı teftiş eden miıfettişler de onun 
tetkik edilip bastırılan, BeDelu den .. .kadar bllcisis demek. Çok acı. 
but m ekteplerimizde okutulmakta Must.afa Nihat yazdıiı eseri bb:zat 
olan «Metinlerle Muuıır T ürk E- bUtll'llllŞ dei'lld lr . l\l aarite satmıştır. 
debJyata eserlıJ in 7&nlışlarla dolu ol- Şu halde Maarifin basıp mektf'plf'r-
duiunu birkaç makale Ue meydana de olıutacafı eserleri telklk ile .ınU
koydu. 

Bu işin acı tarafı, senelerdir mü .. 
n ekkit, muvenlh, muharrir, muallim. 
olarak larudığımız Muslafa Nlhadm 
bu sılfatlardan artık mahrum .kalma
sı delildir: bu işin aeı tarafı, sene
lerdenberi bu yanlış kitabın okutuJ -
ma.sı delildir; bu Wn acı tarafı .bma
U 1-lablbin herhangi bir saikle kitabın 
7anlışlannı bugıin ortaya. koJJDq 
olması deilldlr. 

Bu işin a..'111 acı tarafları vardu ve 
ba ta.raflar ıı:ok müelllmdjr, çolı: bü
&ünlüdur: Inııanı yelse düşürecek şe
kildtdir. 

alle(inlerle 1'Iuasır TUrk Edebi
yatı» müellifi lialettayln blr beveıs -
kAr drfildir: profesörlük payesine 
yükselmiş bir muallimdir. Buırün 

Tü.rk('e bilmedifl. vttlnden kafiye -
den anlamadığı meydana ~ıkan bu 
u.hn senelcrdfnbtrj 7apmakta oldu-

l:ellel olan yüksek heyet izaları ü -
zerlerine aldıkları vazifeyi yapmıyor
lar demek. Cok acı. 

Mustafa Nfhadın kitabı senelerden
berJ mektepJrrfmiı.dr okutulmakta .. 
dır. Mu1Jllmlerimiı . ene-1erdf'nbcrl 
bu kitabı okumaktadırlar. Demek ki. 
onlar da Türkçe bilmiyorlar, onlar 
da "·er:indrn, kafirrden anlamıyorlar 
Kendiltrl nıuhtan himmet bir dede 
demf'k. Çok aeı. 

«Metin1erle Muasır Türk Edebiya
tı» eserini yaka.c.abz. Bu kol. ·; fa .. 
kat Mustafa Nihadı t.rfl tlllrenlerl, 
eserin basılıp okutulmasına karar '\'P• 

renlrri. tek yanhşı fark<'tmeden esr
ri okutanları ne ·aııacaiız? 

İşle yanlıı; kitabın asıl acı tarafları 
bunlardır ve bu acılar anlatıyor ki. 
)-Jaarlflmizdt. cok t~h. kokten ıslahat 
7a,aımak zarureti karşısındaıız 

SELA. Iİ İZZET .Si DES 



SAYFA-

BOYOK T ARİ Hl ROMAN : 9 

ç os 
Yazın: Karayel M. Sami 

Partinin 
Padişahın Divanda Söylediği Sözler Yerinde 
Üzerine, Heyet Hayretlere Düştü Bir Kararı 

• • 
Anadolunun Su lşleri-\Ihracatımız 

.1 A Jd IArtmıya 
ne 31 Mı yon yrı ı Başladı 

Padışahın ııı,~anda söylediği !i&ler 
uzerinc, b.eyet hayretlere d\iiilP sü
iı:ü\ etti. 

Fakat; blr mesele ÇJktı. Kısmen ol- • } h 
::te::::tmesi epeyce paraya Bütün Halkın Okutulması Büyük Sulama, Kurutma ve Isa Yeni Kararnamenin Teb-

Faka~ neden sonra ŞeyhülislAm 

Surı'ullah efendi cel<idet göstererek: 
- Padişahım! Seter ilfı.n ed.il..mil, 

olag karşıya geçirilmiş, akşama .. _ 

b..ı.u..ı. askerin çıkmasına 7aru ağyar in
tızar ederken, seferin teh.iı1 munasip 
olamaz zannederim. Bari serdar Ha
lebe kadar oısun varup orada kışJa
ıun. Oraca zahire tedariki kolay oı .. 
duğu gibi, &rhad:le dahi oradan ko-
.ay vanlm.ış olur~ 

Şeyhillisı(;nıın bu sözleri padişahı 

,.: 1C>d.:..:n çıkardı. Ve hiddeUe &un'ul-
lııh efendiye mukabele etti: 

- Halebe vanlma.sınm fa7daa ne 
olacak? 

- Fayda budur lrl, Türk ancalı 

yok yere Üsküdara wkilmiıı olmaz. • 
Naklolunan çadırlar, ağırlıklar dost ve 
di.ı.şmana karşı geri dbndürülmü.s ol
ınaz. Ni\elrlnı ceddlıı.iı. merhum .Su!-
tan Süleyman l!an Nahci\."an seferin
de Halepte Jaşlayıp evvel baharda 
şarka gitmiş iw. Bugün dalti öyle ya-
pılsa rouvaük olur. 

- Halebe vanlmakta menfaat ı:ö-
remıyorum. 

- Askeri ağı.rlıklan geri 
rirmck ezcümle ecnebi devletlerinin 
ııefr\eme karp ayıp olur. Bir de, 
Anadolu ve !::ıerhat muhafazaya muh
taçtır. Askerin orada bulunması a
wndır. 

- Zahire nereden tedarik oluna-
ea.k.~ Muhi.mmat meselesi de var .. 
Pawşahın bu sözlerine Şeyhülislim 

cur'eUe cevap verdi: 
- İç hazineden ve cebi hümayun -

dan verilebilir .. 
- iç hazinemde para yoktur - Sa

n.yı hü.rruqun ancak idare olun.mak
tadır. 

- Dedeleriniz, iç ve dlŞ b~tlneler
ıle para olmadğı zamanlar, altın ve 
ı:ümüş takımlannı sikkeye tahvil bu
yurmuşlardır. 

Padişah, Sun'ullah efendinin Cf!'SU

rane hareketine tahammül edeme -
m.iott. Çünkü. Sun'ullah e!eow dev
rin lı:oskoca bir Şeyhülislim ve hem 
de ulema reisi &.mekt!. 

Padişahlar, sadrazamlannı ve ve
Eirlerini idam edebilirlerdi. Fakat, 11-
lemaya el dokunamazlaTdı. Bu sebep
le. padişah müşkül mevk.lde ka.l.mış
tı. Hoca efendiye şu yolda mukabele 
etti: 

- Öyleyse, zevahlri kurtarmak j .... 

çin bir Jilikdar asker ile Ferhat Paıı• 
ıimdıde.n gitsin. Sadrazam Dervit 
Paş.::ı her iki serhedde h'lzım olan te
darikatı temln etmek üzere burada 
kalsın. 

Görülüyordu ki; padişah, Mab Pi
ruz Sultanın ve hocası Mus.ta.ta efen
dinin tesirinden kurb.ılamıyordu. Ve, 
kurtulamamıştı. Bir türlü Derviı Pa
şayı İstanbuldan çıkarmak :lsteme
mi>ti. Nihayet Şeyhülisl~mın ceıa -
detk3rane zoruna karşı sadrar.am.ı İs
tanbulda bırakıp sefere başka bir ve
ziri memur ediyordu. 

Sun'ullah efendi 1"mdan başka bir 
şey yapama•-dı. Çün ıcn; h""" efendi 
divan meclisinde yalnız kalmıştı. Dl
ğtr, divanda bulunan vmt-ler siilrCrt 
ediyorlardı.. Rey ve fikirlerini sak
hynrlardı. 

Bu işin a<ıl mürettıöiıtl bütfin vll
&era biliyardu. Sun'ullah ef~di de 
farkında idi. Fakat, bir ıey 73pa -
ıııarl•rdı:. 
Ni~; beni!% bostancı başılıktan 

rizaretle çırak edilın.IJ olan Ferhat 
paşanın ordunun bir laoı:,;rm ne .citme
si, Derviş Paşanın .lstaııbulda k.alma
sı takurllr etti-

fKDAM'/N 

Çünkü; seferde y~içerilerin aylık
ları pe5-incn verilmesi lizırndL 
Eğer, bl4 ecnebi mayalı ask.erlere 

~in paralan verilmezse isyan eder
lerdi. Ayak direrler ve gitmezlerdL 

Defterdar hazinede para olmadı

İını beyan etti. Herkes sükUt edin
ce, yine Sun'ullab e!eow işe kanf
tı. 

- İç hazineden buıılan. JAımı ııe-
len akçe- verilemez mi? 
Hocanın bu cüT'etkirane sözü pa

dişahı sinirlendlrmişti. Mukabele et
ti: 

İç hazinede fazla a~ yoktur de -
dik ya? .. Nereden verelim? •• 

Deyince, Sun'ullab efeııdl 41 ll2:1t
tı. Ve: 

- Yakında M1St1' hazinesi gelmlt 
idi. Andan bir mikdar verilse olmaz 

mı? .. 
~ Mısır hazinesi blziın ceb h~ 

i:ııruzdn'- Andan nasıl verilebilir? 
- Ceddiniz Sultan Süleyman Han 

merhum Siğet - var seferine gider -
ken, sarayı !mirede ne kadar aıtm 

ve gümü' eşya varsa darphaney~ v~ 
rip sikke kestirdi1er. Ve, askerin 
noksanlarını tamamladılnr .. 

Padisah. kaşlarını çatıp: 

- Efendi, sen benim sözilmfl anla
mıyorsun?. Zaman zamana uymaz.. 01 
zamanın muktezası o, tmi,,. O, vaktin 
halini bu zamana kıyasa ne münase-
bet var?. 

Hcx: efendi de tesirini :taptedem! -
;verele 

- Münasebet çoktur, amma, anla -
şılması matl(lp değil, beyhude vakit 
kaybeUlnnlyeliml 

Bu ağır cevaptan sonra Sun'u11ah 
efendi hemen olduğu yerden kalkıp 

djvandan dısarı çıktı. 
Hoac efendinin bu bareketi co'k 

~urane idi. Fak<'t. o vakitler, pa
dişahlarıı ancalt Şeyhüllslfunlar karşı 
koyabilirlerdi. 

Çünk1l; ı..U=ıa reisleri devletin, 
milletin din üz.erinde olan haklaruu 
mi.ıdafaaya ve muhafazaya memur i
diler .• 
Hocanın meclisi terkedlp gitmesi, 

padişahı tahkir idi. Suo'ullah efend~ 
derhal azlolundu. Ve zaten, hocanın 
divanı terkedip &itmesi azline fetva 
demek idi. 

Çünkü; adaleti daıia ziyade mnda
taadan uzakl~mış bulunuyordu. 

İşte; Genç Osmanın babası Sultan 
Ahmet, çocuk olmakla beraber bu 
mizaçta bir adamdı. 

Padişah, kızlar ağası Mustata ağa
nın, hocası Musta!a e!endinin, Hatice 
Mah Firuz Sultanın, ll4a.b Peylı:er Sul-
ta.run .\ileti idL 

Lakirı, her işi de kendim yapıyo
rum gibi hareket ederdi. Filhakika 
haremi hümayunda dolar dışarıda 

kendi yapıyormuş gibi boşalu:dı. 

Sun'ullah efenWnin Mısır hazine -
sinden bahseunesi !evkaliı.de mühim
di.. 

Çünkü; padŞ!h Mısır 'hazinesinden 
gelen para ile Mah Peyker Sultana 
Milyonlar değerinde küpe almıştı. 

Sonra, iç haziıı<!deki paralan hep 
Mah Peyker Sultanın ~ sade -
diyordu. 

Bu, dilber rum güzeli ~ asma
nın babamwı aklını bıışındaıı almış

tı. 

Zamanın Şeybilllsllrnı sırası gelin
ce, koskoca divanda ve, vezirler ara
sında padişahı U., kalbinden yara -
lamştı.. Hazinenin hesabını IOl'ar gı.Dl 

vaziyet alm.ışU. 
(Arkası Yar) 

Uzun Hikayesi : 3 

KADIN DOKTORU • 
Nakleden: Selami izzet 

- Mllıhakkak; ~una eınınim. 
Aklınızı başınıza toplayınız. Gü
ze1 bir k12mız var, kocanızı sevi~ 
Y-OrSU!lllZ, sizi temi.o ederim, bir 
sene~-" varmaz, <.ütün h:rtıra.Jarı
ııı.z, en ıırıakLar:ı bile silinir; yer -
yüzünün en m~'ut kadını olu.'"!.11-
nı.:z. Mes'ut olmak insanın kıı.ııdi 
e!IL-ıdedir. Sa<ıdet kalp kuvveti 
ile kazanılır. 

- Rahat nefes aldım d<ıktor, be
lli ihya ettiniz? 

Fikre-t 9 numaradan çıktL Yü
reiii çar.pıyordu. Heyecan için -
df'l'11i;. Y c :Oancısı o.du~ taUı G:ıir 
l:ıelr. ıma kapı.!ı:n1fl(ı. 

c<.rarip şey diye düşünüyordu, 
9 nıunara. ne iv; bir kadınmış; 

nastl oldu da bu.güne kadar an -
lamadım!. 

Artık gidecek, e:rerini yıkı(va
cak, i.lZlinıp dinleneceklL 

İşte bu sırada h35ta.bakıcı Be
rin yetişti, soluk soluğa: 

- 19 numaraya baksaıı17 dedi, 
hiç fena olmaz. 

Fikret Alın bir saıDiye duri!a
dı, hafilçe kaşlarını çattı, saatine 
ba:.ttı, sonra 17 numaraya bir göz 
attı, nihayet geri döndü, yürüdü. 

• • • 
Mfuıtaldbe! annenin yüzü bir 

çocuk yüzüne benzivordu, bebek 
gM:ıi ·bir kadındı. 1ri koyu gözle
ri varoı; ceylan gözlüydü. Tem 
mat 911Iler, çenesi sWri id1. 

Temin Edilecek 
Oumlıuriyet Halk Partisi bu 

kı.ş devresi-tıde her Halkevinin 
<ı muhitin imkan ve ihLiyac;na 
göre ctürkçe okuyup yazma kurs
ları. açılmasını büLiın teşküatı
na emretmiştir. 

Bu kurslara 18 yaşından yuka
rı, okuma yazma bi.miyen, ka -
dın ve erkek vatandaşlar alına -
rak Maaril Vekale.inin millet 
mekt.epleri program;na uygırıı 
<bir şekilde okutulacaklwdır. 

Bu kurslara devarııı e:ienlerden 
fakir olanlaı::ın okuma malzeme
leri Ha.:.kevleı-ince temin edile -
cektir. 

Cumhuriyet Halk ParliBinin e
.bemmivelie üstünde durduğu ve 
ta-kiıbettigi bu teŞehbüsün mühim 
bir vurt ihtiyacını karşılıyacağı 
şfrphesiııdir. (a.a.) 

ViLAYET ---·-
F asif Kurunma işleri 

Pasif loorunm.a işleri iler:emek
tedir. Kazalarda kaymakamların 
1eşebbüsü ile bin ki.şiye on be; ki
•' isabet etmek üzere halk arasın
da vangın ekillleri teşkil edilınek
tedir. Bu:n..ara yangından korun
ma ders.eri öğretilecektir. 

--0--

IJELEDIYE 

Sömikok E. ı;hranı Devam 
Eaiyor 

Sömikok buhranı devam et -
mek.edir. Be..ed.ye evvelce tes
bit edılen nakliye masralını yük 
seltmi"~ karar vernıi:ıtir. Kömü
rün uın u başına ilave edilen 4 75 f 
kuruş nak.iye masrafına 125 
tobüs seferlerinde yalnız bir şaıh
kömürün tonu 21 lira beş kuruşa 
çıkmıştır. Piyasada kok bulmak 
bnkiını mevcut <ılmadığından nak 
liye masraf,nın ziyadeleşmesi bir 
netice vernıiyecektir. 

Rami - Sirkeci Hatlı 
OtobUssUz Kaldı 

Rami ile Sirka:i arasındaki o
tobüs sefer;eriıııde yalnız bri şah
sa a>t üç o1ıoıbüs mevcuttu. Mal 
sahlbi <ıtobüslerini seferden çek-
!iği için hat otobüssüz. kalmıştır. 

Programı Tatbik Ediliyor liğ Edilmesi Bekleniyor 
Ankara, 8 (İKDAM Muılı.31>! -

rinden) - N af.a Vekiıleti yur -
dun muhtelıf ye!'lerinde sular 
mevzuunun progra.ınuıı tat!öike 
geçmiş ve inşaatına başlaı:ruşt.ı.r. 

Bu büyük dava için 31 milyon 
lira harcanacaktır. Faaliyet ıs -
lan, kuru:ma ve sıLaına olmak 
üzere üç n<ıktada toplanmakta -
dır. Susurluk, BeFgaına, Ayd.n, 
:M.alaıtya, Adına, Nifıde, 3amsun, 
Iğdır, Erzincan mıntakalarmda 
faaliyete devam olunmaktadır. 
lu,l1'lu_.uıııJ aekar geni!;.·iğwde bu
lunan arazi paı:.;ası yeni progra
mın taVbikatile sulanacaktır. 
368500 dekar genişliğindeki arazi 
parçası da kurutulacaktır. Taı; -
k.ın sular:on tahribatnı,a da set 
çekilecektir. 

Avrea, orta Aınadolud<ı., suya 
muhtaç mıntakada ziraa1in inki
şafı icin yapılan büyük su:ama 
projesi de tatbik edilmek:edir. 
Bu mıntakada ınev.:ut sulama te
si.<;atı genişletilmektedir. Bu iş 
665,4S'l liraya ilı.ale edilmiŞir. 
1925-1935 seneleri içinde Konya 
su.ama tesi.<;atı ile 18000 hektar 
ıbır arazi sulanmış iken, 1939 da 
ıbu mık: ar 23-000 helı:tara baliğ ol
muştur, Naiıa Vekiıieti orta Ana
doluyu daha ge-ıııiş şekilde sula
mak icin tetkiklerini iler:etmek-

On Bir Vapur 

Münakasa Ay Sonu
na Kadar Uzahlıyor 

İngiliz iinnıı.Jarma sipariş e
dilecek 11 yeni yo.cu vapuru i
çin pçılan münakasa bu ay sonu
na kadar uzatılm.-ştır. 

İnıg~.teren.in ve dünyanın en 
meşhur sanayi ıniiesseselerindeıı. 
olan Armstrong firması mümes
su.erinden Knııve-1 ve Ça.mers 
dün bu vapurlar ha<kkında alaka
darlar:a görüşmek üzere Avrupa
dan şehrimize gel.mlşlerdir. Bu 
akşam Ankaraya giderek Müna
ka.e Vekfiletile temaslara geçe -
ceklerdir. 

Vanurlann bu mües.>eseye ıs
marl3.lınlası muhtemeldir. 

tedir. Eskişehir ovasınm da sulan S<ın günlerde ihracatımız git -l ması için, G<ikçekısık mevkiinde tikçe ar..makta.<Lr. Bi.hassa Ital-
'i>ir baraj inşa edilecektir. ya, Macaristan, Yugoslavya ve 
Nafıa Vekaletince ele alınan Yunıanistan gibi bl' aı-af memle -

su mevzular içinde Aksaray, E- ketler mühim mik.d.arda mal al-
reğli, I.gın, Akşehir 001.aklklan- maktadırlar. Bunların aldıkları 
nm kurutulması ve elde edilecek ekseriya yiyecek maddeler ve za
arazinin sulanıınaısı, Zamami suyu- il:ıiredir. 
nun Kayseri ve Niğde ovalan - Bin;ok maddelerin i:hracına mü-
"'1 sulamak üzere mecrasının de- saade eden kararnamenin bu'l(Ün 
ğiştirilınesi, Kız.lımıak vadisin- ıgii:ınrüklere bildirilmesi beklen -
de bU:unan Çorum ve haıvaü;in- mektedir. Diğer alakadarlara da 
deki ova.farın sulanması, Kara - tebliğat yapılır yapımaz derhal 
den:z sahilinde CaTiaınba, Ter- kara."Jlamenin taili ikine baş!ana:-
me ve Bafra batwılWklarının ku- caktır. 
rutulması, Erbaa, Amasya, Mer- -~ 
zifon, ovalar .nın sulanması, Sa- D E N 1 Z 
karya menbamın ıslahı ve bu me-
yanda Akhisardaki Yam<ın ova Fırtınadan Vapur Seferleri 
ile Adapazarı - Hendek arasın - Bozuldu 
daki ovaların sulan.lll'<lSı, Ege ve 
Akdeniz mıntakalarnııda J>Orta -
kal, limon, ve m ı.ız yetiştirmek 
üzere Milas, Köyceğiz, Marma
ris, Antalya, Alanye, Anamur, 
Man,...gat ovacıklarınm s1üı.nma,.. 
sı ve bataklıldaımın kurutulma -
s>, G<ilcükten istilade suretile 
E.iızığ <ıvasının sulanması, Di -
yarbakır ovasının sulanması, Ha
tayda Amik ovasının kurutuJ -
ması ve sulanması işleri de var
dır. 

!Radyo Gürültüsü 

Yüksek Sesle Neşriyat 
yapılması menedilecek 

Halk, gece "Ündüz kıiıvelerde, 
gazi:oıolanla, ötede be.ri<le dunna
dan ça.an radyolardan öt<!den.be
ri şikaye.ç:idir. Bu şikayet:er mı.ıh 
telif vesilelerle belooi.yeye akset
tirilmiş bulıuunak l'ld>r . 

Belediye. radyo.arın yüksek 
ses.e neşriyat yapmalanna mani 
olmak icin tedbir alacaktır. V ü
cude getirilen tezkere tetkik edil
mek üzere da:iml eıııeümene tev
di olunmuştur. Daimi encüme -
:nıin tetkikatını müteakip, tez;ke
re şehir meciisine sevkeıdilecek
tir. 

LFıı:tına dKılayısile Karadenizde 
vapur seferleri intizamını kay•bel
miıı ve bircok vapurlar limanlara 
sığınınışiardır. 

Evvelki gün Bartwdan gele -
cek Mersin valJuru dün akşam gd
~'.ir. Karaıienizden bugün ge
lecek İzmir vapuru yarın ve ya
rın gelecek Ege vaouru da cu -
martesi günü gelect>ktir. 

bir Rumen 'Japuru 
T ehl.ke Atlattı 

Karadeni2den limanımıza ge
len Rmnan(Ya vap.urunun yolda 
uskurlarma bazı cisimler takıl -
ml!; ve vapur tehlike aıUatınıştır. 
Saatler<:e deniz üzerinde makin~ 
!eri işli.yemez bir vaziyette ka
lan vapurun bir uskuru kurtan.J
mı-, ve lek uskurla limaınınııza ge
lebiJ.m~tir. Dalgıçlar vapurun 
diğer uskurunu da yapmışlardır. 

lstantul - lzmit Vapur 
Seferleri 

Uğur vapurunun kazaya uğra
ması üzerine inkıtaa uğrayan İs
ıtanbu 1- İzmit seferlerine bugün
den itibaren tekrar ba<Şlanacak -
tır. Bu hatta Uğurun yerine Tay
ya:r vapuru tahsis edilmiştir. 

ADLiYE 

Beledive bu hatta yeniden ot.obüs · M A Jıı. R ı F 
Zwbıta, günün her saatinde dük

kan, mağaza, kahve, gazino ve 
evlerde calmakta oan rady<ıları 
dinliyecek, halkı .rahatsız ede
cek kadar yüksek sesle neşriyat 
yanan radvo sahiplerine, .iı!ıtar, 
müteakiben ceza veri:ec.ektir. 

Bir Sene Hapse W.ahkılm 
Ed.ldi 

tahsis edecektir. 

l izans E&erJeri tfıüzesi 
Ayasofya baılıçesinde füzans 

eserlerine ait bir müze vücude 
getirilecektir. Şehrimizdeki Bi -
zans eserleri.ıııin bu bahçede top
lanmasına çalışLacaktır 

Be;iktaş. Taksim Otobüs 
Fiat:eri Ucuz!_atılıyor 
Tramvay şirketi ..arafından Be

şikl..as:a Taksim arasııııda işleti -
len otobüslerin fiatları ç<ık yük -
sektir. Beşik~ halkı müteaddit 
zamanlarda be:ediyeye müra<:aat 
etmi~ işletme belediyeye geçti
ğine e:öre tenzilatı yapılması Ia
zıme:ekliğini bildirmiştir. Beledi
ye bu şikayetleri ,azarı dikkate 
almı..«, bilet ücretlerini bir mik
tar indirmeöe karar veµıı~tir. 

Doktor onu, koıısültasyQn sıra
larında üc dört kere görmüştü. 

•Zamanı yaklaşt..kça görmek iste
ml;yordu. 

Oyle narin, öyle genç idi kL 
Kendi kendine, raıhat rahat c!D

ğuramıyacaktı. 
Hem bu kadının ı!ıayatı esra -

renıg'wi. Kocası meydanda y<ık
tu. Kadın hastahaneye yattı ya
talı bir gün biie gelmemi!;li. 

Bı.ı;e:ün gene yalnızdı. 
Odaya girdi, n~e.l göründü, 

şen, tat:ı bir sesle şortlu: 
-Ne var ne yok Bayan Pertev? 
İri ceyliın gözler dört açılmış 

yüzüne bakıyordu: 
- Korkuyor musunuz? 
- Hayır, 
- AO-rını.z mı var? 
-Hayır 
Yüzü ·acı bir i.şmi'zazla çatıldı, 

yruw.kların.n adalaeıi gerildi. Son 
ra gene kendini koyuverdi. Ağ -
zını açtı, soluk aldı. Alnına dü
şen bir tutam saçı kaldırıp arka
ya attı. sonra sakin, kuru bir ses
le: 

- Dok!cr dedi :bana açıkça söy
le!' misiniz? 

-Neyi? 

Y t.ni Nakiller 
Elazığ maarj.f müdürü Hüseyin 

Avni Arınç, Ankara iik tedrisat 
müfettişlerinden Etem 3alınan
ııil İstanbul ilk !ed:r.sat müfet -
tiş,iğ.ne naklen, Van or'.a okul 
tabiiye öğretmeni Perihan Ok -
tem İstanbul kız lisesi kbnya öğ
retmenliğine tayin ve n.akil edil
mişlerdir. 

Sirkeci R.hlımının Onu 
Temizleniyor 

Sirkeci rııh tımının önündekı de 
nizde }>ulunan demir ve z;"ncirle
rin çıkarılmasına ba:şlanıruştır. 
Senelerden.beri üstüıste yığılan bu 
demir ve z;nıcirler büyük kü:çe -
ler t~kil e'.nı~tir. Bunlann an
cak dinam1tlerle p;ın;;aianabile
ceği anlaşılmıştır. 

- S<ıraca.ğmı şeyL 
- Hele bir kere sorunuz? 
- Yaş.yacağıma, çocuğumu bü-

yüteceğime emin misiniz? 
Doktor Fikret Alının kaJbi se

kiz on kere üstüste hızlı hızlı çarp 
tL Çanııntısını tuttu. Bu hali ge
çirdik "en sonra yutkundu. Söyli
yeceği kelime.eri arıy<ırdu. Bu
Ia.m·,;"Ordu. 

Bu böyledir, insan heyecanla
nınca söyc.iyeceği sözü bulamaz. 
Kısa bir sessizlik <ık!u. Doktor 

mesleki i'..iyasını toparladı her 
zamanki doktor oldu: 

- Sizin gibi genç bir kadın 
iböyle şeyler sorar mı? .. Nereden 
gelir böyle sey .er aklınıza.. 
Bunları söy!iyeorı, suale cevap 

veren hasta bakıcı idi. 
Dr. Fikret ALn susuy<ırdu. Te

essürünü gideremiyordu. Endişe<
si vardı. G<izleri kadının ince -
cik bileğinden aynlmıy<ırdu. 

Sua.i pek iyi an.lamuıtı. 
Kadıın-ın suali tam yerindeydL 
Bu sual, bazı sinirli, kııırkak ka-

dınların soııduğu boş bir sual de
ğildi. Onlar gibi yüzlerce kadın 
d<ığurlmu:ştu. 

Ses sa..k.iıı, kendinden. emiıı; 
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GOr.~Rüı< 

Yeni Alınacak Memurlar 
Gümrükler idaresi tara1ından 

yüksek tahsil mezunları arasın
da açılan memurluk imtilıanlan 
ayın 20 sinde İs'a:ııbul ba:ş mü -
rlürlüğünde yapılacaktır. 

Ayrıca gümrüklere kimyager 
almak üzere ayın 23 ünde bir baş 
ka imtihan da.ha yapılaca:ktır. 

Dün Mazoı Gsldi 
İngiliz bandıralı Pırgasus va -

purile dün memleketimize 300 ton 
ma:rot gelmiştiı;-. 

.bakışlar vıızih, dik ve ciddi ici. 
-19YAŞ-

Dok1ıor Fiktet Alın silkindi, ge
ne eski huyundan tecerrüt ettL 
Bir iskemle çekti, kadının yanı
na oturdu. 

TaUı, munis, cana yakın bir 
~esle: 

- Kızmı dedi, ister misin se -
ninle la:ınuşayım? 

- Konusıınuz doktor, ben de 

1 

.bunu istiyorum. 
- Siz benim nazarımda Bay 

Pertevin karısı değilsiniz. Siz sa
dece 19 ya:şında küçük bir kızsı
nız, büyük J:ıir maceraya a!linuş, 
tek başına bir kız ... _ Bir QOCuk. •• 

Biran sustu, gözlerini kadının 
1 ıgözlerine dıkti, usulca sordu; 

- Kocanız nerede? 
Genç kadın l'Öz kırptı. Hayır, 

kirpık.erini oynattı Göz kapakla
rını açıp kapadı. 

Gözlerini bir müddet kapalı 
tubtu, sonra açtı; 

- Beraıber o'.urmuyuruz.. 
- Ne zamandanberi 
- Altı aydan beri. 
Doklıorun vücurlüne s<ığuk su

lar döküldü. Eli ayaa Jıuz keı;iJ.. 

Avtullah karısı Duduşıın c<b
re-n ırzına geçmeğe teşebıbüs et
mekten suçlu olarak ag'r ceza 
ya verilen Hüseyin Akbaşın mu
hakemesi dün ~am bit~
tir. 

Suçlu 3 """ne ağır hap<;e maılı -
kfrm <ılımmuştur. Fa:..-:t fiil, cle
~ebbiisü tam. halinde kaldığın
dan cezası bir sene hapse ve 20 
lira manevi ta.znı.inat öde:ıniye in
dJrilmiştir. 

Altı Ay Hapis Yatacak 
Sultanaılımette bir aşçı dükka

nında garsonluk eden Alinin 10 
lira parasile 100 liralık eşyasın' 
çaldıkı iddia olunan . Kayserili 
Naz.ilin muhakemesi dün Sulota
naJımet birinci ceza malhkeme
sinde görülınfuıtür. Neticede Na
zil 6 ay ha,ll5e mahkıim. olun -
m~tur. 

di. Buınıun farkına varnıalıydL 
Bunu evvad.en ve çıoktan anJa. -
mış olması l:lıımd.ı. 

Neden? ... lias'alanruıı husu
si haya!larından <ına neydi? Doğ
ru, hastalarının husı.ısl hayaıhları 
onu a:akadar ehnezdL Fa:ka.t Ba.
yan .Pertev müstesna idi. 

On dokuz yaşındaydı. 
İnce, narin, mariz 'bir Ç(leuk -

tu. Biraz sonra, nerede ise çetin 
.bir mücadeleye girecekti. 

Bu mücade.ede beılki de mağliip 
olaıc~tı. 

Bu mücadele ölüm mücade -
!esiydi. Bu mücadelede mağlup 
olanlar bir daha geı;i gelmezdi., 

Ölümü yenebilecek miydi? 
Dok:or Fikret Alın şüpheliydi. 

Doot Fikretin kalbi sızlıyordu. 
- Babanız? 
-Yok. 
- Armeniz? 
Minimini sesi, nefes alduım 

sesi cevap veriyordu: 
- Kimsem, hiç kimsem, siz -

den başka kimsem yok! 
Doktor Fikret Alın deli oluyor 

sa:ııdı, biran şuurundan şüphelen
di. 

Yeni sulh 
teklifi 

Holaoda ve Belçikaoıo 
sulh teklıfi insanhj;,"ln 
yeni bir ifade hi88İ 

olmakla beraber ne 
yazık ki akamete uğ
ramağa mahkumdur. 

Yaun: ETEM İZZET B.aı:NİCB 

Llhey görüşmesinden sonra, or 
taya yeni bir sulh tek.ili çık!L 
Hollanda ve Belçika hükümdar -
larınJt bu müşterek teşebbüsleri 
hiç şüphe yok ki, insanlığın sulh 
ve huzur yo.undaki duygusuna ~ 
ni bir tercümanı.ık ifadesi taııınıalıı 
tadır. 

Resmi tebliğde de zikredildiği 
giıbi, Avrupa ve beşeriyet hakika
ten korkunç ve akıbeti ı;ok karan
lık ve vahim bir tehlike girdabı -
nın kıy;sına gelmiş bulunmakta -
dır. Bütün vehameti ile bir kere 
başlıyocak olan kariı boğu,ımanın 
diinyanın neresine kadar:;; ~ı'Ctği 
ne ı;,ekilde ve nasıl dura< _,ı meç
huldür. Bu itibarla, . _nüz bu 
bekılenen boğuşma ba.şl::.madan ön
ce muharipler arasında yem bir 
sıılı tekiifinde bulunmanın beııerl 
ve vicdani yüksek bir k.yme'.i var
dır. &:ıcak, harp nasıl bir çı k.ma.z 
içinde ve Almanyanın atılgan:lığı 
ile ba:şlamışııa su.h maat:eessüf 
tam bir çıkmaz içine girme; bu -
lumnalktadır. 

Harbi vücude getiren selbeıp!eri 
henüz hiç birisi <ırtadan ka!kıı.a -

ı..ııı;tır ki sulhu kurtarmak müm...uı 
olsun. Ortaya sürülen ve üzer le -
rinde karş•lıklı ısrar muhafaza e
dilen şartların hemen hepsi kaıbili 
rücu olınıyacak bir mahiyette ve 
oldulciarı gibi duruy<ır:ar. Bu ıs
rar ve başlanılanı .başlandığ; dav• 
uğrun.da behemehal ıahill-uk et
tinnek prensipi muhakkak ki, bu 
teşebbüsü de akamete mahkum 
bırakacak ve iki hükümdar sadece 
insanlık vazilelerini ya.pmı.ş olma·k
Ja ses:erini tarihe ınale'.ıniş bu -
lunacaklardır. Nazi Almanya ile 
demokrat İngil:.ere ve Fransa a
rasında ihtiliıf o ka :ar derm uçu
rumlar ifadesi içimle bulunmak -
tadır ki, sulıh masası başında bu 
uçuruın:arı konuşarak telif etmek 
şöyle dursun, yalnız İngiltere ve 
Fransanm ihyasında ısrar ettikleri 
Polonya ve Çekoslovakyayı yeni
den. kurmak hususunda mutaıbık 
kalmak bile yenilmez bir miişkfil. 
dür 

Bu itibaııca maaı:eessüf suih ta
mamile zaferin ai-kasına saklan -
mıştır. Klııl, zaferi avucunun içine 
aılırsa sulh de ona avdet edecek~ir. 
Bunun haricinde, sulh teklif ve 
teşebbüslerİJ\in muvaffak olması 
için tek şart vardır; o da şimdiye 
kadar olımlann ve söy'enenlerin 
üzerinden bir sünger geçirmek ve 
yeniden yeniye hiçbir şey olmaıruş 
gibi masa bı!'lına geçmektir. Her 
nekadar politika bir cilve silsilesi 
haılinde teliıkki edilirse de böyle 
bir cilvenin bugünkü vaziye-t ve 
şartlar içinde veri bulunmadığı da 
muhakkaktır 

Sulhuın iadı>;i için Almanyanın 
tam feragati ise henüz bekılene -
P"""Z. AlT'!"'enva. ak"!jbeı i n~idane 
dahi o'sa hiç Q.lmazsa Polonyan•n 
ilhakı kabul edilmedikçe harp ta
lihini denemeyi tereih edecek ve 
belki de bu denemeyi şamil bir ha
le sokmakta fayda bulacak'ı.r. 

Nitekim, ibugün sulh tavassut ve 
teklilin.i yapan hüküındıtl''ann ka
pııl<ırın.do Alman <ırtluJarı bekliy<ır 
ve ajanslaır bu kuvvetlıerin her gün 
biraz daha şüpheli bir haılde art -
t:ldan yo~ıı.ında taze haberler ge -
tiriyorl.ar. İhtimal, H<ıUantla ve 
Belıçikayı sulıh yolunda yeni bir 
denemeye sev'kııden amillerin ba
şımda ya1

'!112 beşeri ve insani hi.,_ 
!erin galeyanı değil, böyle bir taz
yikin de tesiri vardır . 

ETEM İZZET BENİCE 
(Son Telıgraftan) 

POLI~ 

Kaçtı Fakat Tekrar 
Yakalandı 

Fatihte yakalandığını haber 
verdiğimiz <ıtomobi[i eroin ka
çakç,Jarından Cafer isminde biri 
sevkolunurken memurlann elin
den firar etmiştir. 

6uçluyu sıkı bir takip altına a
lan memurlar nih11.vet. kendisini 
dün aksam Sü:eyman·iyede sak
landığı bir harabe 1'ovuğunda 
yakaiamıya muvaffak olmı.ı:;lax
dır. 

Genç Eir Esrarkeş 
Yakalandı 

Emniyet müdürlüğü 2 inci şn
be kaçalu;ılık bürosu memurla
rı dür> Küçükpazar camiinde es
rar ıçen 19 yaşında Niyazi ismin 
de üstü başı sefil bir genei suç 
üstü.nde vakaiaıruşla.."dir_ 



fıtDAill 

) :ô«ğa?ted 1 
Hürya Şehir Dışına l 

Gazeleler ikide bir :ra:ı:ITorlar: 

"T azvik A tında 
Yapılan Teklif,, 

Polonya Başve-1 
kili Ve Hariciye 

Nazırı 

Cıkanlık..l&rı renk renk dumanlar, 

çeşit oeşi' kokular ve l.Urlü ıurJü ıü· 
rullöelrle b.erkeai n.tıal&m eden fal>
ıü.alar ve fabrika yavruları, hep fO'"' 
bir dışuıa naklolımac&bnış •• 

İTi amma böylelikle ve cllgide şe
hir dışı denilen ;rer de güııün birinde 
ııeJur içine diimDes m!T M....ı& Ba· 
cüıı şehriıı lolıulen kalkıp şehrin d•· 
li'Jı& clde<.ell olan yirmi, olus fabrika 
ve bir iki ,.üz diiltk.i..o.. oraya Vdi.Dce. 
labü, bwalaruı lçiwle çalıp.n insan· 
lar için, ayni yere, peşleri sıra blr 
alay da aşçı. kalnred, AJCU, bakkal, 

ıü.tü.ncü. man.aY. &en'ar sabcı damlı· 
J'acak.. Derken bütün bu insanların her 
~ sabah ve akşam tehrin lçlnılen \ 

d.ıfma ve dişuıcluı lçlae ı.pııma.lon j 
pç olacai> için J'•Y&f J'a'nŞ erala.rd& 

b&nnm& oda1an. evler, laalt.i. amele \' 
apartmwılan llurulaun bqlıyacak 
ve bunlar kurulurken oraları reno· 
perler, dülgerler, usLalar, kalfabr, : 
mühendisler, müteahhitler bir k&& 
daha kalabalılüaşaeall Ye be kala • 
balık, şehlnlen bir çok esnafın daha 
oraya akmasına sebep olacak. ... Niha
:reı bir ~ baka.catu, ki şehir daııı 

denilen ;rer de kopko7u bir (ııeblr ipi) 

eluverm.lş. 

İngiltere ve Fransa Sulh Şart
larını Evvelce Bildirmişlerdir 
lı:mdr.ı, 8 (A.A.) - Daily Te

legraf ı>azetesinin dinloma<tik 
muıharriri •Tazyik altıİida bir 
teklif· başağı Le yazıyor: 

Kralıiçe Vilhehnin ile Kral Le
opold'un, tavassut lelcliifini han
gi •!11'tl.ar içinde yaptı.ka;rı he
nüz tamamen malüm değildir. 
Fakat ı?e<;en ha.Jl,a Hollanda ile 
Be],çikanın f..lmanya taraimdan, ı 
aiı.ah tehdidi ile bir.ikt.e c;pk kuv
vetli bir tazyike maruz kaldıkları 1 
pek az şüphe götürür bir hadise 
dir. 

Muharrir ilıive ediyor: 
Hatta deıtilE<bilir ki, bu iki mem

leket laraluıdan a'.ınan tedafüi 
tedibir1er A1ınanyanın şimdiye 
karlar haklı gördiiğü hududu te
cavüz etmiştir. Bu sura.le Kral 
Leoıııold'un Kraıliç Vi.kh~:min ile 
yaıoacaıiı miizı>kereyi tacil e'me
ği 1üzumlu görmesine S<!lbep olan 
şeraiti tasavvur etmek güç de -
ği.ldir. 

lıındra, 8 (A.A.) - Royter A-

janısı KrıHiçe Vı'.helmin ve Bel
çika Kralı tara!mdan yapılan 

herhangi teklifin Londrada cid
diyeti<! oo.zan iti.hare a.:.uı.acağını 
şimdiden söylemek mümkün -
dür diyor. 

f'emberJa.yn ile Daeadyenin 
ha'l'bin sebepleri. ve devamlı bir 
sulıh tesisi için lüzumlu olan 
vaziyetler karşısında kendi hü- \ 
k:Umet'.erinin aldıkları durumu 
QOk açık olarak izah etmiış bulun
duklarını haLırl.atmak ta muvafık 
olur. 

iNcvyark, 8 (AA.) - Sa.ban ga- ı 
ze'.eleri Belçika ve Hollaıııda ta
rafından yapı:laıı tavassut tekli -
!.inin hiçbir muvaffakıyet ihtima
li olrnadıgıru kaydedr"orlar. 

H< \. ıaJde Tribuna gaze~esi, ba
rış meselesinin eı;as ru:ıkt.ası olan 
ve d.aiına müttefikler tarafından 
kendiı;ine itima·t ed"bi.ecek;eri 
b'r Alman hükllmetini.ıı or!.aya 
çıkmasıdır. 

Moskova Müzakereleri 
Neticeye Bağlanamadı 

FlNLANDiYA DELEGESİ YENi GÖRÜŞME 
ESAS LA R 1N1 HUKOMETiNE BİLDİRDi 
He!sin.ki, 8 (AA) - Moskova

da bulunan Fi.nland'İ'y'a Maliye 
Nazın Tanner He'.sinki. ile uzun 
bir telefıın mubaveresinde .bulun-
muştur. Haber verildiğine göre, 
Maliye !'{azın Sovyet - FinJan.. 
d.iva görüşmelerinin dl!'ll'amı için 
bulı.anan veni esaslar hakkın-

da h~ ın.alılmat vermiş
tir. 

Merlrezi b!ikii.meti tah11ye eden 

kinın.,ler evlerine dönmektedir -
ler. Mekteplerden bir QOğu önü
muzaeki pazartesi günü tekrar a
çlacaktr. Helsin.ki tabii haline av
det eotmekte ise de pencereleri mu 
ıhaıfaza için kıonulan kum 1.oma-
1.ar henüz kaldınlmamıştır. Ge- · 
cı0>ri sokak1a.r da karanlıktır. Bu 
da ııöstrivoı iri, :Moskıova görüş
meleııi henüz kat'i bil neticeye 
ba?tlanmış def(ildir. 

Şimal Denizindeki 
Hava Muharebeleri 
Garp Cephesinde Keşif Müf
rezelerinin Faaliyetleri Arttı 
lıındra, 8 (A.A.) - Hava Ne

areti bildiri'.'-'Ol": 
$imıtl deıılzinde ban haıva ha

rek.e!.leri olmuştur. Slıelland a- 1 
da.H rına yaluaşan bir Ailnan tay
yaresi topçu a teşi:e geri püskür
tülmüş ve İntgUiz t'<l.yyarel.,ri ta
:rafından k>Ova1anm!Ştır. Birkaç 
Alman ta'~aresi dalha görün -
rnilştür İnglıiz tayyareJ..eri şimal 
denı2inde -bu ta~le mub.a
r<i>eye bıtuşmuş ve düşman tay
yareleri ·bulutlar arasında kay
t>alm.uşlartlır. Bu tayyarelerin ÜS

"erine d1:irnneğe muvaifak olup 

Amerika -Japonya 
Asahi Gazetesi Ameri

kaya Hucüm Ediyor 
Tokyo, 8 (A.A.) - cD. N. B.. 

As.:bi Şimbun gazetesi, Ameri • 
kaııın Uzak Şarkta.Jti i.nk.işaf kar
şı1i.ndaki haltı hareketiıııe tahsis 
et1ıği basmakalesinde V aşi..ıııg..o
m;.u askeri ve ekonomik t.ahclitle
rini şiddette reddediyor. 
Amerika, hiQbir dc<Vlet ken.diııini 
tehdit etmediği halid.,, tazyik al
tına.a bulundurmak maksadLe 
diinynnın en büyük filosunu imi
jl)r. Buna binaen Japonya Ame-

. rika politikasını tasvip edecek 
v.az.iyet;e değildir. 

Edebiyat Muallimleri 
Ankaraya G:ttiler 

Maarif Vekalırtinin da-veti Ü • 
zerine şehrimizdeki liselerin ede
biyat mua~limleri doo a~amki 
ekspresle Ankara.ya gitmiştix. 

olmadıkları. malum d~il<Lr. İngi
liz tayyareleri hiçbir hasara .uğ
ramamışlardır. 

She-tl and ada] arına vakl2Şall AI 
man tayyaresinin 4 kişiden ibaret 
olan müret'.ebatı ile saatte 424 
kilometre süratle uçan •Henkel• 
markalı bir tayyare olduğu tas -
r.i.lı edilmektedir. 

Faris, 8 (A.A.) - 8 Teşriııi;ani 
tebliği: 

Kesif mütrezelerinm faaliyeti 
artmıstı.r. Mevııii topçu faali.ye-t
len kaydedilmiştir. 

Son Sulh T el<lifi 
fBas tarafı 1 inci saVfad::a 1 

m"tlr. Bu mesaja cevap verilmeden 
evvel Fransa bülr.ô.metiyle islişareler 
7apdacaktır. 

BaşvekUi.n Belçlka ve Dolanda hü
kümdarlımnuı tavassut telı.lifleri hak· 
kında be7a.n.aua bulunması muhle ... 
meldir. 

Brüksel, 1 (A.A.) - Berllnden bll· 
dlrlldlğiııe g;öre fiiller, dün Von Ke
lteJ, Von BrauchUch Te Goerlııc ile 
rörü.şmü,tür. 

Oslo, 1 (A.A.) - llelçlka ve Bo • 
.landa tanrından J'&P•lan ıavusul 
teklifi burada ehemml,.etıe na.zan 
dikklf çekmekt.dlr. Maamaf!h mal

bual iki hülcömdar tanıfmdan l'•P•· 
lan leşebbüsün muvaffaktyeUi bir ne

ticeye varmasını fÜplıdi karşa!amaır.. 
laohr. 

B.oma, 8 (A.A.) - Bolanda Kııall
ııeslle Belçika Ktaluım banş lehin. 
deki leşebbuslerl Bomıd& büırük bir 
intiba ba..J elmlşllr. Jllülletlltlerle 
Alman1a arasında bir kompruml ha· 
lUDma&ı tememıi edllmekfnJlr 

fngiliz Hükiinıetinin 
Misafiri Olarak İn
giltereye Gidiyorlar 

Londra, 8 (A.A.) - Royter a
jansının dipioma.•ik muhabiri bil
dıi.rivor: 

Salahiyettar Londra maMil!e
rinde söylendiğine göre, ayni za
manda Poloıry a ordusu 'başku -
mandam o:an yeıı.i Polonya Baş
vekili Skoı;-;\ci ve Polonya Hari
ciye Nazırı Zaleski ge:ecek haf
ta 1-iliz hükiımetinin mi&\ıtiri 
olarak buraya geleceklerdir. 

---o--

Amerika Sovyetlere 
Sinirlendi 

V~ngton, 8 (AA.) - Mnsl<D -
vanm son ittihamlan, Amerikan 
maıhf.llerinde istihza ile karışık 
bir iı>.ihf.af.a karşılamnı;;tır. ili -
vasi mahfillerin sinirlenmesi ne
ticesi o:arak, Sovvet ihtiliilinin 
yrldönümii mün3\'5ebe'1:ile Sovyet 
,büyük e:çili!:Jinde verilen süva
re''" davetli bulunanlann birı;'O
'"' bn d ave'tl' ı!i".memislerdor. 

o uman ne npıtacalr:, :yoks ha 
flefer de ikinci bir şehir ılaşına mı ıa
fllll)acalt. 

OSMAN CEl\IA.L K:AYGJLI 

... . ,,, . 
ANKARA 

Haberleri 

Almanya , ltylya 
Sovyetler 

(DMtara!ı 1 inci sayfada) 
11a harbine girişmesi nma.ıwun C"el
mediğıne hükmettiği bir sırada AJ -

manyanın harbe başlama& karşısm
cla keııdi bltarafiığuu tercih eyledi • 
liııl oöyllyebilmek mimıkün olmakla· 
dır. Bu takdirde İ&aba11 Al.manya -
da.n ayıran ve uzaklaştıran ana se
bepler ve ihUW noktaları keııdiU.itn
den orla;ra çıkmakla ve şimdi İlal· 
yanın daha ziyade kendi milli men
raa.Uerlııe UJPB ve 1a:tlzmln ana 
prensiplerine sadık bir siyasel lakll>l
ne koyuldutu vmuhla anlaşalmakla
d.ır. 

Defterdarlar Arasında 
Tayin ve Naldller 
Ankara, 8 (İKDAl'vl Muhabi

rinden) - Samsun varidat mü -
dürü Suat Kudat Eliizığ defter -
darlıi?;ma, Sa=un tahsi.il şefi 
Süre)'"'·a Irten Biıııgöı detterdar
lığına, mııli emılli< miıdür.üğü 
kon.troiörLi Izzettin Tekin Niğde 
def.erdarlıf:ı:na. naklen tayin edıl
mi.şlerdir 

---o--
P. T. T. Müdürleri 

Arasında 

Filhakika. Sinyor Gayda. maks.le -
sin.de uukt.an ve yakından Al.m&n -

Ankara,. 8 (İKDAM Muhabi
rinden) - Ml"I P. T. T. müdürü 
Va!ıbi Alt.u.ğ Ga.zi.antep P. T. T. 
müdüriügüne, Ga-z.iantep P. T. T. 
müdürü Bayram Remzi Akda • 
mar Muş P. T. T. müdürlii,ği.tne 
nalden tayin edilmi.şieroir 

---o---1a • İtalya münaseb&tmdan bab>e&· 
memiştlr. o. sadece Moloiof un nut
kuna ve komünist tdeolojlnln dünya 
lrıid.iselerini tahlil uvi:resine ve Bal -
kanlardaki Sovyet alil.kalaruıa t.emuı 

etmiştir. Yalnız komünizme .,.e ko -
mlnter'ln faaU,.et.1erlne çatarken AJ
man7adan bahsed.lf tar.ıı İtalyanın 
Almanya ile olan münasebatında.kJ 

&ulumu da PJ'ri lhllyari ifşa eyle • 
mellte ve baim döşünce ve muhake
melerlınhe lsilb.me& vermek hnsa
s11nda &J"dmlabcı bir rol ifa eylemek
~. Bunun içindir ki, İtalT&Dm Al
many:ıdan azaklaşmasıru icap ettiren 
sebeplerl mütalea ederken yanılmı -
7orın. 

Avrufadan Gelen Ta
lebe er.n Vaziyeti 
Anıkara, 8 (İKDAM Muhabi

rind.,n) - Avrupada.rı. gelen ta
Je~eier arasında fen ve tetnik 
grupıar.na mer.:;up o:up ta tah
ei.lerinin son ııöme;trine vasıl ol
muş tale.belerin, talısiLerini.ıı ya.
nda k.a.maması i(;in Beiçika ve 
İsviçre gi.bi bitaraf memieket1e -
re izamları Maarif Vekii.letioııce 
<iüşünillmek ted ır. 

Ancak bu iki bitaraf memle>ke
tin h~ içinde al.acakları vazi -
yet henüz aydmlanmaınış oldu
ğundan bu husus'..a esaslı bir k.a.
rar veri:ememiştir. 

Gayda, SoVYet Rusya ile Almanya 
arasında bir ani.aşma. ve ittifak mahl .. 
yetinde Wçbir şey olmdıtıru yine l\.lo
lotof'un beyanatına istinaden ileriye 
sürer ve bı.r.1 bu J'Olda ötedenberl 
dermlyan ettiğimiz mütalea1at' bakı· 
mından teyit ederken ayni zamanda 
her bakımdan İlalra ile Sov70t Kus
ya. arasında ne halde. ne lsü.kbalde 
bir mü.ka.renet bUSlll bnlm•vna im -

Un bulunanuysca.ğın.ı da ciziinii:ae 
ko)'JDUf bulımmal<tadır. Rejim bala· 
mmıbıı aradald derln ideoloji aÇV11- j 
ma mtistcsna olar.ali: dahJ diiDıanm 

mnmn1 ırldltl, tlmdlltl A'mlll& harbi 1 
ve Balkanlar, Tuna meseleleri ise ... 
rinde dahJ iki devlet uasında cöriif 
ve menf~t baklntmdan ayn ayn u
çanımlar hul""duia ve ha mesde· 
Jer üzerlDde iki devlet menlaattnht 
telifine tmkin ıaıtııa.vvu:r ed.ileıniyeıce ... 
ii anlaşı1ma.1ttadır. 

Gayda, her şeyden önce makalesin· 
ae bhe İtalya111n yeni umumi slyue
tını bilvasda an1atmış olurken İtal -
p.nın içinde bolnndnfu yeni siyasi 
şartlarla Balkanlar ve Tuna Sllihu:nu 
toı:tthda.f e:vlrd-~fni de ifade etınekte
dlr ki, bu dönüm ve gayret hakika
ten Akdeniz ve Balkanlar snlhu ba· 
kmından statükoyu aynen mllhafau. 

şartına müst.nlt oldulıı takdirde 
mes'ut bfr badi ·edir. 

Sfn,.-or Ga7da'nın Almanya - Sov
yet Rusya - İtalya müna.sebatlannı ve 
menfaat tezadlannı bize bUvasıta i
fa.de eden ve nim re.~mi bir mahiyet 
çerervesl Jçlnde mütalea - edilen bu 
ma.kaJeat &J'TII zamanda, italyanın bü
tün gayretini Avn:apa. mede-njyetfnln 
müdafaası h~ln eahı;ma'k ...._)dl ettiği

ni ifade etmek suretile italyanm b
tfk:ba.linl bize ima etmek blzmetlnl 
g-örmek~lr ki. bu da hiç ıriiphesi:ı 

Türk - inı:ııı. - Fransız müdafaa pak

tmm akdlndf'n sonra &J'"Tic& bir l 
bmasl;rel anelmı:kt..rl••. 

ŞÜKB.Ü "'™l'D 

Yani ş Kitap Ve 
Profesörlük 

(Bas taralı 1 inci sayfada) 

<>tin Ahmede, t.lii.mi tes!rler altmda· 
lu Turk edebiJ'a'1 1ari1u doçeDd dok· 
toı' 4ll Nihad& nrllm.lttlr. 

Falr.al, Tanı<imallan sonnılr.I Maa
ar Turlı ldlehlJ'al> tarihlnı okutacak 
zat üı;erlnde şlmcli7e ll:.a.d:lr bir Jr.:ırar 
...rilemem4 buluna;rordıı. Ba hasm

ta., edebiyat muallimlerinden i:sma ... 
il B&b•JI. Ahmel Hamdi Tanpınar 't'e 
"°" umaıılarcla, J'a&ıl.ılı bir edeblıra& 
dersi ılutaouu.n yanlı!iları meVZ11ubabl 
olan muallim Mustafa N1hadı.n isim· 
Jeri zikr...,..ill..nyordu. 

Diiıı, bu -ar.ile7e Ahınel Ba.mdi 
TanplllMlll tayiıı edildlilnl dur(lult. 

Diier yandan. Ta.ıızlmatı.an soma .. 
ki Türk .Edebiyatı tarihini Üniversi
&ed.e okut.ma.ğa ü7ık S"Örülenler ara· 
&mda ismi ı-eçen Mustafa Nlha.d.ın, 

liseJer için 7azdJ.iı ve senelerdeııbf'rt 
okutnJma.kta olan edebiyat kilabmm. 
Galalasar&J Lisesi edebiyat mualllm
ler.nden İsmail Habip taral.ındıı.n len· 
kit oJu.narak. birçok yanhşlılıı:Jumm 

meydana çıkanlına.o;.ı, lliaa<il Vekilli· 
(iııe aksetmiştir. Da:rduj"umuza ~ö • 
re, Vek1i!el bu hi.d.lse7l telk.ik etmej"e 
başlamııılır. 

Veki.lel, .İstanbnlıl.an. dôrl edebl;rat 
mualill:linl acele Ankaraya ~ağll'Dlqi
tır. Bwılar arasında İsmail Habip le 
vardı.r. Vf;)ti]eUn cYlllardanberi ,-an
illi :ran1mış edebl,-at kit.ahı okutuldu
iu> fddiagını dair. bir karar verme
sJ beklenmektedir .. İşittiiimize ı-öre,. 
ba davet. ba :rıuılııı kl&ap meseleslle 
3ıik!-dardU' .. 

Meclis Türk - İngiliz 
Fransız Anlaşmasını 

Dün Tasdik Etti 
!B"'7 tarafa 1 inci ..ayf"-d.a) 

tine kal'!I laldp elmelrlen aynlmadı· 
iıımz dosJJuk Bi;faoellnl mahfuz lul

maklır. 

Mnh'- arbdaıılar, ba esaslar 
hiç kimseni• yurdunda cfuö olml:ran. J 
ıayesi hn.ı:ur ve sökün lçlnde lnk.l .. ] 
şal ile medenl7ete hizmet etmeklea 
lbard bahm.aa ve fakat J'1U'dU11 ko· 
l'UD.lllası husmıund.a katlet ve lhmakt 
:ula tecvis e&miyeıı Cmnh:artyel Tür
k~lnin ana si7aset.ID.e uyp.ndur. 

Bımd•n 4ol&J'> Cmaıluı.Vel Halk par

ilsJ müstak:ı crupu ve muahedeyi lö..
:mmlu ve müessir bir emnl,yet tedbJ
rl olarak tasvip ve takdır De karşı
lar. (Bravo sözlerlle, a~lar) .. 

Eu muabedeııin, üo meınleket ara • 
anda mevcut iyi münasebetleri mlib .. 
telif saJbalarda. esash surette lnkJ~ 
eUirecciine de lnaıuJ"orm.. 

Bu anlaşma mü.nasebetıle ilostu:m11& 
Fraıı.samn ve dostumuz İnl'llterenbl 
sb'asi şahsiyetleri ve matbuatı tara
fından Türkiye ve Türkler ha.kkl"l

da vaki takdirkar ve kMlirşinas be • 
pnat ve .nqrb'at bepim.zi clddea 
müteh&ssis etmiştir. Biz ele bu dOlit 

milletlere karşı ayni takdir ve ftima.& 
bisle'rini duymaktayu (Alkışlar). 

Bu müzakerenin sonunda. ka.nnn •· 
çık re1e konalarak 5't tt:r Ye _.,_ 
eudun itLit.olkile kabul olunuuış ve 
bu neUce l\oleclisin sürekli alkıştan 

ile karşılanmıştır. 
Jıled.is. celt:celı. lopU.Olısmı İldnel

leşr.ıı.iıı l\11 lııcl Paıı&rıe.i ıruaii J'&J>&

ea.klır. 

HARİCİYE VEKİLİMİZİN 
BEYANATI 

Ankara, 8 (A.A..) - BariclJ'e Ve
kilimiz B. Şükrü Saracoilu., üe ta ... 
ra.flı. Tilrk - İnglliz - Franı.;ı:ı mua ... 
hedes.i.nin Bilylik Millet afecUsjn,de 

müzakeresi esnasında .aşaiıda.kJ auı.. 

ku seylemŞlir; 

Arka.da.şiar, 

Altı yedi ayd11.nbcri, fırka. grupa 
lçliınalannd&, el birliği ile çalışarak 
TÜ.eade ~etirdJğı.mis <-ser. Türkiye i

le Fra.rısa ve İngiltere deTletleri ara-- \ 
suıd.a. 19 Tcvrinlevrel t.a.rihinde, iJD .. 
r.a edilmiş olan bu üçlü ya.rdımJaşnıa 
muahedesi ve merbutlan, l\ıfUJet Ve- ı 

kJleriııiD son ve resmi tasa vibinJ aJ.- ,I 
mak lçfn7 bu.rün yüksek bu.surun~ 
celmif bu1-.nayor. 

Söae başlarken • .b.cmen oö7fueylm 1 
ki bu ese.r.n vi.ı.cut bulması için be· 
nber çalıştıi'ım Fransız Te İn.elli:& 
setırleri ba.na e~eri.n büyüklüğü. ile 

m.ütenasi» birer devlet ada.mı olduk
larım an•amak fırsat.uu vermişlerclir. 
Üçlü muahedenln bu lkı kıymeW a
melesi, uzll.D &iireD mü:uierelerimiz 
esnasında, &.& vermek. veta eok al ... 

ma.k cibl hasis fikirlerden tamamen 
uzak kalmışlar ve sadece eserin daha 
bil:Jö.k blr eser olma.sı içn çırpı.n.m.ış

larohr. D.yebilirim ki üo devlclln mu
raJıhası, bu muahede için, 1ekcliğerile 
m:ün&k.aşa. ve paurlık. etmiş değildir. 
Mijnhasıran, biras evvel an.etüiim 
l"i.bi, eserin büyük ve muvaffak bir 
eser olması için ka.rşılıklı ve kıymet
li ,yardımlarda bulunmuşlardır. Onmı 
lçiD, İıı&'lliz sel>ri Naçbul1a ve Fran· 
sa sefiri Masi&li'ye hnzunmıwla. te
şekkür edeceğim. 

İşte arkadaşlar, bir taraftan slıler
le diier tarafbu Fransız ve İn'1JJ,& 
deYletlerite yapılan aheıı.k:ll ve a.ııla

yışlı ve muvazi çalışmalar üç devleti 
dünya. tarihın.ln esaslı bir dönüm nok
tası tqkil..,decek olan bu üçlü. 7.ar -
dmılıı.şma muahedesi lç.uıde sözleri, 

wcrellerl ve imzalan ile blrleprdL 

KİM NE DERSE DESİN, BU Jıl.U
ABEDE SULHA HAD.ıJıl.Dia VE TA· 
MAMEN HÜSNÜNİY.Er ESEllİDIL 
VE 8UNDA.'f SONRA tiç D.EVLE
TİN SULH İÇİN ÇALIŞMAL.UJ 
DAHA HÜEss.ia 'R llltiSMİlt 0-
J.ACAJ[TJR. 

Arka.dqlar. 

Bu muıJıede;rl. 1>him l~tn. :f1'lna 
askeri ve l<J'asi bir yosika telikkJ el
melt aola doiru ola.maı. :Bllilds, doi· 
nı olan \eliltltl ıudur lr.1 bu alJ'asi Te• 

aikalar, millellmi& J~ al1asi ve aa
keri sahalarda oldula kadar. !çt.ıınai 
Ye ikbsadi l&ha.lanla. da ur.un, mes'ul 
ve verimli bir de...,ye ealı bir h .. -
Jancı' teşkil edecektir. Ciinl<ii. bım -
cluı sonra TöridJ'e dÜJı3'a.nın en hii -
,.-ük ve medeni lld mW.et.bı.i:n hum .. 
melle, halli, ü.kaırdile bakhb bir 
mevcucl.i.Tet deiildir. Türkiye ,.1ne b• 
lk.I nıilleliıı 5a- terakki Te leall
lllnl sempati ile ı.tedltl bir meveudl-
7et ık delildir. TUrki7e llml De, lr· 
fam ile, ordum ile, büJ'ük İnıPlbı Te 

bii:J'iilı Fraıws mlllet.ıerbıln ıı:-özünde 

Te dim&Jmıla meden.l:ret ;çln. 1en.klı:I 
için, sulh için. lıısaııbk için Ye bU • 
ha.ssa kendi ~udlyetleri JPa a:ra
ri ve ı;ok fayda.it btr varlık \elik.ki 
edllmolr.tedlr. Maabedenin büyük 
mlDası verilen bR lay-ttelllr. 2ml

ııim ki bundan :SODr& trrak.ki ve me -
denb"ef; Ye Jnu.nlık yolJ.arnııda a.lım

lanmn "enifUyıeoelt, ha.ıalelerbnls 
mltl_.,alt. ltanletl""fmlz refaha, bö· 
yük 1.'ürk mllletl h~df'flne blru da • 
ba yaklaşaeak!ır. 

Türk mW•lialn bll&'iialıö D"'11 ul-

b.nai devrinin asırlarca süren lbma• 
linl, taassubunu. su.Jistim.a.linl ve fe
liket.ıeriDI. Atalürk'üıı. b"J'rab atıın-
0 toplanarak, bJr hamlede silkinip 
atdıktan •e Camhuriye4. ftj.lmbü feJ"S 
ve imlti.nlarmı ha7atın her 54th•s•n· 
da caııiandJrılıktan, dünyıuı.m badire
ler lçtDde 1uva.rla.ndıi1 bir devirde. 
çelikten bir tek adam gibi, hu1ök k•· 
ID.alldan ve büyük baş isınet İ.nönii • 
nün etrafında toplanmak kl;rasotinl 
e-iisterdilden ve. bô:rlece, arltk Türk 
bayratmm, bundan soma. halk ço -
cpkla_nnın ommla.rı iis\.ünde, müte

madiyen ::rükselecei"i kana.atm.i &leme 
verdi.ke.u sonra, o ne&lııı mensup ol· 
duia rü..rk. milletiııln, medeni ve miı
lera.kki mlll.ellerl• a,ırnl safda ve a:rnl 
Jıizad& Fer alması, art.ık bir hak ol
ınuşı.u. İşt.c, Fra.asu: ve İn~iliz mnıeı.
ler..uın hak_peresLl·i1 e-Osl.eren ba 
üçlü muahede bb.e o bakk.ı werl7or. 
Baklanmıul.a ııok luskanı;, vuilelerl· 
m..izde çok titiz olduiunuuu. bwwl&n 

tiiı>luosi olalıl&ra,. bu k11;"5üdctı. sbilı 
namınıza bir daha iekra.r edışorum. 

B"nrlın sonra. liarici7e Vekili .m.a
ahed.eain maddeJ.uini ve mu.a.hed.eaa

menin derhal meıi.ye&.e l'ird.ı.j".ui a-• 
J:eD prekt.kolü &etı'iJa ve Sovrei.lerle a
nanda bir ha.rbia ID&.ao edebilecek 
ahvalde, Türk.iyeden taa.hhüU.eriD.ia 
kn.sı &&lep ed.ilemQ'ece.iine daJr olan 
dlier prolekolıua de RUIJ'aJ'& b.rfl 
lılr .ıost!Dk ııişaaesi olduiwı& lşard 

ea-..i:I ve sö&ler..ae devam Ue: 

Ark&da.şlar ~ 

herkeii buiyor ki bllfiik harbin w 
İst~ mulıa.rebelerinw Juu. ı \a:;flJ'e

sinden sonra 'Iurk., ınrHis 'f'e Fra.ns.ıa 
JD.illeıle~ haT&ıın br,r safba.omda, 7e
Did.en incın.pıar du:ymaia başlamış ft 
bu incizapla.r, haya.tm fili S&haia.ı.m
da, keodmi JwtseW'JDekte ,eecıkme

miştir. Aleliımum CemiyeU Akvam 
içLimaları, koJJZre Ye &onier&Wilar ve 
alelhusus Hat.ay meseh:sinin Jıalll, 

mon1.reuks'te ak:\Ldilen Boia.zlar mu -
kavelesi_ N;roo kcmferansuua mu.kar
,.,,,..._ bu kal11l.ı.IW me.ubı.ıı ca.uJ.ı bi· 
rer ibide.ı.lir. Deıılieblllr ıı.~ ..,.. 
senelerde, bu üo devlet! ali.kadar e
.ıeıı ber meselede kendilitiııden blr 
ciriiıı hlrı.&-i ve bir hii.kilm birlitl 
.l&asl olmuştur. Bir &uaftaa b&:yal&a 
tabil seyrini 7.uaU.ıjı bir Wrlik, 4J. -
ier tara.flan biraz evvel muhtasgra.n f .. 

sa.b..a ~biım ınıl&lıeıleaame hülr.üıa
leri cömniine ahp•cak olursa. .ciri
Ur ki iit taral ıaarahhasları. iic:J:ü 
aaahed<J'I T&ı-ak ioJn. l'eP:i '" 
•uvakkal ı.a.fueterla tuJri al
bJandık'an ct.bl b8 m-ulte4e ile.. 1il 
-devlet aruında.Jr:t meTCDt piiriislii n 
lhtiliilh itleri lıal Ye &&miıa ipl)I de 
oıı....... dtlfilerdlr. 

On.tar, sadece, en büyük üııta
dın, haystın yarattığı vakıayı 
taıhrir ve tesbit etm.iışler ve bu 
ta:bıir ve bu tesbitin kusursuz 
olması için de yekd.ğerine can -
dan ve karı;ılıklı yardım etmiş -
lerdir. Tekrar edeceğün, muahe
denamevi ınuı:alıh.ıı5lar yapma -
mı.ştır. On.lar, haya!.ui tabıi sey
rinin yaptığı bu mualhedeyi sa
dece yazmışlardır. 

Bu bakınıa göre, bizim üçlü 
muaılıed.e, İDgi.liz adli hayatında 
ibüyü.k bir yer tutan ve İngiliz • 
lerce ·Common Lav. denilen 
adat, ah.ak ve an'anelere müs:e
nit vazısız kanunlara ben.zer ki, 
bunlarn kuvvetleri ve ömürleri 
yazılı kanunlarınkind"n çok da
ha fazla, çok daha uzundur. 

Nihayet a:rkada.şlar, bu üçlü 
muahdenamenin muhtelit em:ü
menin tetkikinden geçen tekmil 
merbut.lan ile be~ tasvip o
lunmasını si:zlerden rica ederken, 
içirr«J,p.n gelen bir kanaati, bir 
kere daha, .tekrar ediYQnım: Ben 
-eminim kıl. bu üçlü muahede, mil 
leHmiz için, rejimi gibi, mıeclisi 
glbıi, şefi gibi, uğurlu bir ıruı
sese ola.caktı.r. 

Halk Opereti Hak
kında Bir Tavzih 

An.kara, B C A.A > - istanbulda 
İstiklıll Caddesinde 26 numaıalı 
binada Hail< Opereti namı ile fa
aliyette bıılıunan Mulen.ruj mü
essesesinin Cumhuriyet Halk Par 
tisi ile blçbir alii..k:ası oımadığıru 

tavzihe Anadolu Ajansı ınezun
dur 

Erzurumda Harbiumu
mi Şehitleri .Abidesi 

ADk.ara, 8 (İKDAM .Muhabi
rinden) - Ha.ııbiınnumkle Kaf
kas ceoh esinde çarpışan üçün -
cü arou dokto:r ve eczacları.n -
dan şe!Ut olanlarm hatınılanru 
tariz etmek üzere Erzurumda Ma
""'21 Fe'VZi Çakm&k ha.stahane • 
:Jın.e bir fı:hide dikileceiti bııtıer a
Uıımıştır 

SAYFA-1 

Münib, 8 (A.A.) - Hitler nut. 
kun-u bu a~am Nasyonal Sos -
ya>ist muhariplerinin toplantı -
sında siiytemiştir. 

Hitlerin bu nutku İngiltereye 
karşı çok şiddeili hü.cwrı.:an ilıti
va etmektedir. 
Hıtler İnı<ii".ereyi 1914 haroin

de oldwV! gibi ~diki harbi de 
tasarlamış o:.makla i'.tiham et -
mektedir. 1914 te olduf(u gi.bi 1939 
da da Almanya fevh.adt: kuv -
vetlenmişti. Binaenaleyh, Alman
ya 4a milyon İngilizin idare etti
gi 400 mi.iyonlu.k bir v.ufusu ve 
dünyanın bütün zerıginliklerıni 
ihtiva eden imparatorluk için bir 
tehlike teşk.il ediyordu. 

Hitler İn.gil:ereyi dalma ve bil
hJl.5Sa Almany aya karşı sözünden 
dönmüş o:ınakla ittihaım ey:eme.k. 
tedir. 1914 - 1918 harbinin bü -
tün lmtidadmca İngiltere Alman
lardan bir şey i5temeiliğ.ni ve he. 
definin m ünh as= Almany anın 
milletlerin ahenk.'.i camiası için -
de vaşamasını temın etmek ol -
dujhınu iddia ey;emi~tL O zaman 
demokrat olan Almanya teslim 
o.au ve İn.gLtere onun el.ru:ien 
miis:emlekeluin.i ve filolarını 
aldı, ticaretine m.'.ıni oldu. Ez:ci 
yükler yükledi ve nlıayet miıne
vi en son hakareti yapu.. 

Hitler di}">r ki: 
İntgLtere eski usullerine av • 

det edivor. Fakat Almanya btıgün 
o zaman.kıi Almanya değildir. Bu
gün onu ıdare eden.er o zaman si,
per.erde bulunmuş olanlardır ve 
bu millet te harp sonrası devrini 
ya.şam'S o.an rruLettir. 
mtıer ıun• tebaruz e:ttirl7or ki: 
Eier İng;illıler şimdiki Alman bil

kiımetine iL.mad eLmemekte daha hall
d.ia ediyorlarsa AluwıJ'a İnı;llis hü
kUUne itım.ad. eUnemekte da.ha hak• 
lıdll'. 

Hlll.er, AimanJ'&Dm cmnlJ'el ve 
n.rlaitm pra.nti iein .cap eden bU ... 

iöıı tedbirleriıı alııımıt olduimıu IÖ7-

1Qer ve diJor ki: 
Bir İıı&'ilis ce!Jr: cİıı&'ilterenln ha· 

do.Uarı Rbindedir> der ve 411:er bir 
İnı;Uis ı-elir cİıı&'iltereııln hudallan 
Vlstiildedin dene. ben de •nlara an· 
eak şa cevabı verebilirim: 

.ElendJler, çaba.cak Ta.ymis k~ 

lanm dönüniis. Aıu.I l&kdinle aı.e 

ll•d11Uanana döam.e:7e yard.ım ede

rim.» 
Bu yeni Alman~anm. bildiği 

ni.z gibi, İngiltere ve Fransaya kaı 
şı h.ipbir harp tıedefi ·-oktu. Son 
defa İn,giltere ve Fransaya elimi 
u:z.attığ.m nutukta bu mesele hak
kında vaıı:iyet almıştım. Buna raf 
men bize ıaarrı- edildi Bunun 
Avusturya, f'.ekya veya Polonya 
ınese:-elerile Aliikası yoktur. 

İnıgilizler hodbin gayeler ~ 
mediğini iddia ederse, bu gii -
lünçtiir: İzhar ettiginiz hissiyat 
bize tesir etrneı. A.1nıan milleti, 
muazzam bir yalan dünyası üze.. 
rinde ancak yirmi sene geçt~ hal 
de, ayni i.ğfa1Jrarlıığa teııOObüs e
denlerin safdilliğine hayran ka • 
lır. Eğer şimdiki heıdefini:z harbe 
nibıryet vermek oldugunu söylı
yorsanız, ona baş:amaınaıuz ıa.. 
zmıd.ı. Çünkü biz bugün hamı. 
isek ~iJ.terenin bunu iStediği i
çindir. Eiıer buıgün ileride haıı> 
olmas:.n diye darp ediyorsanız ~ 
ze cevabımız ~udur: Hiç kimse si.. 
ti ha.ı<be mecbur etmedi.. 

Onlar, munıhasıran ıUmanyayı 
imha için harp edi}">rlar. ODiar 
i<;in yegii.ne harp hedefi budur. 
Ve bu hedefe karşı kendi hede
fini çıkarır. Milletlerin iyilik i
çinde lıı.k.i.şaf;an için mücadele 
ediyoruz. Kendi milletimizin em 
niyeti, kendi hayat sah= çin 
mücadele ediyoruz. Buraya b~ 
kalannın karışınaslDa müsaade 
etnıiyeceğiz. 

:tn.ııW.tere su:lhü istemiyor. Bu. 
mı diin iyi işittik. Biz İngilizle
re teb)if(ııtmuzı ontarın herlıalde 
anl-·abilecekleri bir lisanla ya • 
'Pacaım. Ancak Fransanm da bu 
ha"!l tahrika'c;tların.n hizmetine 
girn';< olmasına ve şimdi İ,.;ilte 
renin i.zi ü:ı.erinde iiriimsei.ne nrl 
te<::.--sir.' z. 

B.aJl1& ile aal-AY& mnalf.ıt ~ 
Jquırnau ben Alman dip1omaslsinhl 
birer mll'fllffakl;rell suttt.ı.de lelikld 
elmedlm. Bu Ud mlllel bir defa kan· 
lal'D1lll on dam1asma -n.rmeıya lta • 
chr bln"birlle harbetmtfti. Londra. T• 
parlsteld elend!I.,.. böyl• ikinci defa 
h!zıDetle bulunmamak için an.mııo
da anJaşlılt. İşte taribln esasla bir ~ 
ııüm noktasında bulunuyoruL 

Dahllde lkttdan ele almak b11n • 
sanda ı;öslerdliimlı amıl şimdi ha • 
rlcte cösterecğiz. Dahili mücadelm 
7aptığımıs sıralarda şunu diyordmm 
Der şey mümkündür. Tesllm olmak 

asla.Bir N asyonal Sosvalist olaralı; 
bütün dünya müvacehes;nde tel<. 
rar ediyorum: Her şey mümkü!). 
dür. Teslim olmak asla. Eger ba
na harlıin h<-1'-' üc; sene s~ 
söylenirse cevabım şudur: 

Harhin müddeti ehemmiyet • 
ı;izdjr. Almanya teslim olmıya -
"3ktı.r. 
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Meydanı Dolduran Halk Tamamen 

Susamış Ve .. Yere Serilmişti 
iKudretllı AJJalh Hazretleri!. .• 

tet;rıi etnı~er ve bu gece eğlen
tisi şerefine halka çanak çanak 
şarap dağı1ıılmasını. e:ınnıtıruşler
di! ... 

Bir aralık lbağırdı: 
- Kullarımın hepsi ,burada ha

zır mı? 
- Hazırız ya Ra·bbimiz? 
- Ev,erde, klöşede, ıbucakta, 

çoluk çıocuk, kadın erkek biç kim
se kaldı mı? 

- K;ı.lnıadı. .•• 
- O haAe hepiniz sarayın mu-

ıkaddes şaralbı.ndan kana kana 
~injz. Bu şaraıptan iıçenler yarın 
ken<iılerini düşman esaret>nden 
kurtulmuş göreceklerdir. 

Herkes i<;tL. Kana kana içti ... 
Yalnız Mukanna içmedi. .. 
Gece •yansı.na doğru ..• 
Sevinç çığlık.lan ile başlıyan 

ziyafet sesleri yavaş yavaş ha -
fiflemiş ve nihayet duyuılmaz ol
mu-ş;-.u.u 

~ımdi, meydanı dolduran halk 
tamamen sı,zıııış, susmuş ve .. Ye,. 
ıre serilmişti ... 
Bunların ortasında dimdik kal-

mış tek ıbir inSan vardı 
Mukanna ... 
Halk ne ohnw;tu? 
HakiJ<aten şarabın tesiri ile mi 

.sızmışlardı? 
Hayır ... Bu sessizlik sızma ses

si.zliği değil ... Ölüm sessiızliği idi •• 
Düzen.baz herif, dağıttığı şa -

raıba kaıtığı zehirle lbütün (kul
ılannı) zehirlemiş ve ö.ldürmüş
iü ... 

Ölülerle d'Olu meydan ortasm
~a yegane diri kalan bu herif, 
,garip ;ı,ir ~e koyuldu. 

Meydana yakın olan saraıyından 
ıbakraıç ıbwaç ve suya !benzer bir 
şey getirip öıülerin üzerıerı.ne dö
küyordu. Bır müddet sonıra mey
danın her tarafında alev sü.tun
Jarı yükseldi. 

Bu alevler, kıpkırmızı diller ha 
Jin.de. yıı.aıı gibi kııvrıla kıvrıla , 
bütün meydanı dolaştı ve ,bura
daıki ceseLleri yaktı, küJ etti. 

!Bütün :plan:lanmn ıbozulduğ11r 
nu ve mağlillbiyetin muha~kak ol
duğunu gören llıu herif, lbu salhte 
Alılalh, evvela kendisine taıbi olan 
calhil sürüyü öldürüp ölülerini 
yakmış, sonra da kendini, içi zaç 
yağı dolu küpe atmıııtı .. 

Vücudii.nün !bütün aksamını. 
eriten zaçyağı yainız kıllara te
sir etmediği içindir ki, küpün üs
tünde kııl talba.kası.ndan başka bir 
~ey kalmaını.stı. 

Ertesi sabah şehre yine ibu ka
dın vasıtasile .giren Mehdinin aıs
kerleri bu feci aki·beti ,bu 'kadın
dan öğrendiler ve ıbu misli görül
memiş faciada, ölümden kurtulan 
'bu yegane kadın vaısıtasile tarihe 
ana! oldu. 

Talbari tarihinin üçüncü cilt ve 
482 inci sayfasından 488 inci say
fasına kadar ve (Ravzatülaiıbap) 
ı.n yi.ne 3 üncü cılt 226 ıncı sa~ -
fasında mezkıir olan lbu tarihi fa
cia ve garibede ölümden kurtu
lan kadının adı Anuka olarak zik,. I 
redi.Jmektedir. Ve lbu kadın, sah
te Alla.hın sarayındaki yüz cari-
yeden biridir. j 

An uka, yiJıe bu t ariıhlere göre 
o salbah şehrin •kale kaıpısının üs
tüne çıkmış ve şehri muhasara 
eden Halife ordusuna, sarayda 
kendisine ait olan mallar 'bırakııJ,.. 
rnak suretiıle .kapılan açacağını 
söy !emiştir. 

Mehdinin askerleri şehre gir -
dikten ve bu feci manzara kar
ışısı.nda kaldıktan sonra Anuka 
onlara sahte Allahın sarayda sak
ladığı hazinesinin yerini de gös
termiştir, 

(Arlı.ası var) 

TEŞEKKÜR 

KD A M 

- - - - - -
Romatizma Baş, Diş, Nezle. Grip, 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 
icabında gUnde 3 ka,a alınabillr. 

- Her yerde Pullu Kutuları ısrarla isteyiniz -------

Fakirleri koruma 
cemiyeti hayriyesinin 
Fevkalade hey'eti umumiye top

la:nıtısı 12/11/939' tarihli pazar gü
nü saat 10,30 da merkezi idaresi 
o>an Beyoğlu Mimıre sokak 17 '!Hl.

m rrıclı mahaılde yapılacağmdan 

Cemiyet azasının aşağıdaki meva
dı müzakere etmek üzere toplan
tıya gelmeleri rica olunur. 

M ü.ıaokere etli-lece k meva t: 
1 - Geçen umumi toplantı zap

tının okuaması 

2 - Hey'eti Ldareniıııı raporu 
3 - Yeni hey'eti .idare ve iki 

............ 11111 ......................................... . murakıbın intihatı. 

1 Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğünden 
Eski Hüseyinağa yeni Bülbül mahallesinin yeni Dereönü sokağmcla eski 

69 7enJ 10 No. la arsa 683 adanm altıncı parselinde olarak 2762 sayılı vakıf .. 
Jar kanunun 44 üncü maddesi mucibince kadastroca evkaf namına ka.yd~dil· 
miş o1dufundan bu arsada bsarrut iddia edenlerin aı~ıusuı mahkemeye ve 
evkafa müracaatlan. (9314) 

İstanbul İcra Memurhığundan: 

Owıik veledL Aplk Bilezikçi: Gala-

ta Mumhane ca4desinde 125 No. Rus 
manastırı apartımanında mukim iken 
halen 1.kametg"ihı meçbuL 

INCITEŞR 939 

Yalnız bir tüp kullan· 
dıktan sonra ayna· 

ya bakınız 

RADYOLiN 
in 

Mükemmeliyeti hakkında en 
son ve doğru sözü size 

o söyliyecektir. 
Bembeyaz pırıl pırıl parlıyaıi · diş

ler, tatlı bir nefes, pembe, sıhhatli 
diş etleri, temiz bir dil, mik -

ropsuz bir ai:ız... İşte 

Radyolin 
in eseri 1 

Bugünd~n İtibaren sabah, 
öğle ve akşam her yemekten 

sonra 

AÜnde 3 defa 
Bayramda Yalnız 

Kızılay Gazetesi 
Ç•kacaktir 

llAnlertnızı vermekle hem kendinize ve hem 
de KIZILA YA yardım etmit olacaksınız. 

Kadıköyünde Fener yolunda Bai -
da.t caddesınde 176 No. Haran& Ma -

navyan vekili avukat doktor Sua.t 
Tahsln Türk tarafından vaki takip t&

lebi ü.zerlne 8000 sekiz bin liranın faiz 
ve ücreti vek;i.let ve icra masrafla -

rile birlikte ödenmesi hakkında namı
nıza çıkarılan ödeme emrinin ikam.et:

g3.hınızın meçbuliyeti beyantle mu -
baş.ir ta.rafından btlfl tebliğ iadesi ü

zerine icra hlikimliiioce iki ay müd
detle U.fı.nen tebUgat ifa.sma karar 
verılmiş1ir .• 

RADYOLiN 
MÜRACAAT YERLER 1: 

istanbulda, Postane karşısında •Kızılay satış Bürosu Telefon: 22653 
İstanbulda., Postane Arkasındaki sokak (Ankara Caddesi Köşesi) 

:lıiıı.cılık Kollelılil Şlrlıell, Telefon: 2009' - 95 

İşbu llawn neşri tarihinden itiba
ren iki ay :ıarfmda borcu ödemeniz 
borcun bir kasmına veya alacaklının 
takibat icrası bakında bir itira'l:ınız 

varsa ylne bu müddet zarfmda is1.icla. 
lle veya şila.hen bildirmeniz aksi takdir 
de müddetin hitamından sonra hakkı
nızda eebrJ icra yapllacaia mcrciin 
6/11/939 larihll kararına istinaden 
iebl.lt makamına kaim ohu.ak üzere 
il.i.n olunur. (21734) 

1 Kullanmıya 1-

;=ı=ın:ı::;ı=-eflSflSflSfl DONYADAKi BOTON MILLETLERiN €r-IxıxıxJ§§L=rI-rX=r:l#ı~ J 

iŞTiRAK ETTml VE YÜZrf.IL YONLARCA ZIYARETCININ GEZiP GORl:UGO 
1 1 

1933 NEW • YORK CiHAN SERGiSiNDE 

Ali MUHiDDiN HACI BEKiR 
...... .. '"'"'"' ..... '"'" ... -· .. . 

Şeker, Şekerleme, Lokum Ve Reçelleri Büyük Bir Rağbet Buldu. BUGL'NKÜ ı: l:ı..MECEMİZ 

Başlayınız ! 

Sat 12.30 Program ve memleket sa
at aya.rı. Saat lZ.35 Ajans ve meteo
roloji haberleri, Saat 12.50 Türk mü
ziğJ: Yeni şarkılardan mürekkep ka
rışık program). ÇaJanlar: Cevdet Çağ· 

la, Basan Gür, Hamdi Tokay, Şerif 

İçli. Okuyanlar: Safiye Tokay, Sadi 
Hoşses. Saat 13.30 - H.00 Müzik (ka-

Saıhte Ailaılı, kandırı.p kendine 
t3.bi kıldığı aıptal kuLanru hem 
zehirliıyerek öldl1rmüış hem de ö
Jiiı!erinı ya!lanıştı. 

Vefatile bizi matemlere garkeden 
Meziyetin uzun hastalığında kendisi
ni sık sık yoklıyan, cenazesinde bu
lunan, ebedl gaybubetini duyup ta 
telgraf, mektup, telefonla ve anlrfile 
ile veya çelenk göndermek suretile 
taziyet eden muhterem dostlarımıza, 

akrabalarımıza ve matbuatımıza te
:sekkür ederiz. 

Tedavisi için ellerinden geleni, hat
tA muhali yapan müdavi doktorlara, 
konsültasyona gelen yerli ve ecnebi 
profesörlere, Ortaköy ŞUa Yurdunun 
sahibi doktor Asını Onur'a ve mües
sesenin bı.itün mensubinine ve bilhas
sa profesör Akıl Muhtara, doktor 
Ekrem Şerife ve doktor Bayan İffet 
Onur'a sonsuz şükran ve minnetleri
mizi bildiririz. 

• 

~b =:t2 ~:~!!,!!c:l=::;::T::':: sy= !!!-~J3e;:~~:ffi~:r=_L~_L;_L-r~-=.:T:!~!~!~:_L!_L!r~~j 
rışık hafif müzik - Pl.) Saat 18.0Q 
.Program. Saat 18.05 Memleket saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberlerJ. 

Saa.t 18.25 Müzik (Radyo caz orkes
trası). Saat 19.00 Konuşma (ziraat 
saati. Saat 0.30 Türk müziği. Ça -

tanlar: Cevdet Çağla, Kemal Niyazi 
Seyhun, Vecihe, Refik Fersan. ı -
Okuyan: Melek Tokgöz. 1 - Nezahat: 

- Hicaz şarkı: (~Ievslmi Bahar Gel
di), 2 - SeJ • .Pınar - Hicaz şarkı: (Yü
Hlcaz türkü: (Şn köylünün yosmada 
kızı). 4 - Dede - Şehnaz ~a.rkı: (Gö -

nül durmaz su gibi çağla•). 2 - Oku
yan: 1\-lüzeyyen Scnar. 1 - Tak • 
sim. 2 - Rahmi Bey - Müstear şarkn 
(Gel ey .sakJ şaraba tazelendir). 3 ... 

Akif Arif - M2ye şarkı: (Açıldı bah
çede göller). 4 - Sel. Pınar - Hüzzam 
şarkı: (Gecenin matemi). 5 - Şükrü • 
Hüzzam şarkı: (Ay öperken). 6 .... 

Bayatı şarkı: (Ey serenler). Saat 
Zl.15 Müzik (Küçük orkestra - Şefı 

Necip Aşkın. l - Ludvlg Siede: İlk -

bahar Melodisi. 2 - Armandol~ İs • 
panyol Aşk prkısı. 3 - Mascagnh 
KavalleriY• Rustik.uıa. 4. - Lanner 

Romantik Vals. 5 - Mousseorgskyı 

Bir göz yaşı. 6 - Haydn: Yaradılış. 
7 - Tschalkovsky: EleJI (Hazin par

ca,). 8 - J. Strauss: Büyük Vals. Saat 
22.00 Memleket saat ayarı, ajans ha· 

berlerJ, ziraat, esham - tahviı2t, kam
biyo - Nukut borsa•ı (Fiat). Saal 

22.20 l\.Iüzik (Küçük orkestra - Yu -
karıdaki progmmın devamı). Saat 

22.35 Müzik (Sollst•ıer • Pi.) Sari 
3.00 Müzik (Cazband - Pi.) Saat 23.25 
23.30 Kapanış. 

(Olüm) ün silip süpürdüğü ya
mk et ve kemik lookan bu mey
danda vahşi bir sesin deli çığlığı
na ıbenzer kahkahaları aksetti. 

- Yarın. Yarın saıbalh !buraya 
,girecek olan düşman ordusuna 
ne benim ne de (kullarııından) 
tek .bır kimsenın değhl dirisı.ni, 
ö"üsünü lbile ıbulma.k nasip olnıı
yacak .. 

Mukanna iböY'le söylendHrten 
sonra sarayı.na gitti. Gizli i.ıJbesi.
ıne girdı ve lburada, kapı arkasın
da duran •büyük ıbir küıpün içine 
k.endıni attı. .. 
Mukannanın •bütün •harekatını. 

saıu<ın<ııgı yerae göz,den kaçır -
mı.yan ve onun izbeye girdikten 
oonra bir daıha çıkma:dığ_ını gören 
ıkadın ... Yani 'bu .şehirde yegane 
sağ kalan cariye merak ederek 
sakılandığı yerden sabaıha karşı 
çıktı.. ve ... hbenin kapısını aç-
1.ı .•. 

iİçeride kinı.se yoktu ... 
Her taralı aradı. .. 
Düzenbaz Allah! Yok olmuş

tu ... 
Hatta ..• Küpün içinde llıile yok

tu .. 
Küpün içini dolduran koyu ve 

yağıı maıyün ü:zerinde ise sade,. 
ce si vah kıllardan lbir taba.kaha
sıl olmuştu. 

Mukanna Jlle olmuştu? 
Nereye gitımişti? 
Bunun cevaıbı pek .basit ..• 

Yazan: Ziya Şakir 
Resulü Ekrem Efendimizinı yap 

tıklan bu teşkilat pek iptidai ol
makla ıberalber, (Haı·p usulü) nok 
1ainatlarından çak mühimdi ve 
lhiç şüphesiz tl<i, askerlik lbakı -
mından da dahiyane bir fikirdi. 

Bu ilk küçük İslam ordusunun 
bütün efradı, kılıç, kalkan, miz
rak ve (harbi) denileııı küçük 
sü.rugülerle teslih edildi. En çok 
lha.rpleııde ıbulunmuş olan tecrü
b ~li zatlar, manga kumandan
lıklarına geçirildi. 

Ordunun, ancak otuz devesi var 
dı. Buna .binıacn ıharekct esnasın
da, ordu efradı bu develere nö
ıbetle binec<:'klerdi. 

Resulü Ekrem Eiendımiz, asker
aerinin maneviyatını artırmak i
çin kendilerine maihsus ıbir (San-

Zevci Validesi 
Villa Nureddin Vii-Nü. L. Çürük.sulu 

TAKViM ve HAVA 

9 İKİNCİTEŞRİN 1939 
PERŞEMBE 

il inci ay Gün: 313 B. Teşrin: 27 
Hicri: 1858 Rumi: 1355 
Ramazan: 21 Kasım: 2 
Güneş: 6.38 Akşam: 16.57 
ötıe: 11.58 Yalsı: 18.31 
İkindi: 14.00 İmsak: j.59 

1 
HAVA VAZİYETİ -

Yetllköy meteoroloji istasyonundan 
alman malümata nazaran yurtta ba
va, Trakya, Kocaeli ve KaradenJzin 
k.ıyda.rı bölgeleri ile, orta Anadolu -
nun şimal ve Akdenizin şark kıyda
rmda çok bulutlu ve bazı yerlerde 
7afışh. doğu bölgelerde açık, diğer 

yerlerde buluOu geçmişti. Rüzgarlar 
dofu ve orta Anadolu bölgesJ ile Ka
ra.deniz kıyılarında garbi, diğer böl -
gelerde şimali istikametten, Ege de -
nJzinde kuvvetlice, dlier yerlerde or-

Tefrika :77 
caat ve kahramanlığı ile temayüz 
etmiş olan amcaları, (Haıınza) ya 
tevdi lbuyurdu.Jar. 

Resulü Ekrem, (Elbı1 Selme) yi 
(Kaimmakam) olarak Medinede 
!bıraktılar. Küçük ordttlarının baş
kumandanlığını deruJıde lbuyu -
rarak tekıbir_ve teıhlillerle Medi
neden çıktılar. 
Ordunıın harp planı, şöylece 

tertip edilm~ti. (Şam) yolu üze
rindeki (Uşire) mevküne kadar 
,gidilecek.. Orada harp safı teş
kil eclilecek.. Ve Kureyı; kervanı-
nın geçmesi !beklenecekti. ı 

Fakat tam o mevkie geldikleri 
zaman haber aldılar ki, Kureyş 
kiirvanı iki gün evvel oradan ge
çip gitmiııti. 

Esha.ptan 'bazıları, deııhal yola 

() SA 
~ '.. • .. ~.... • ·~ '# • • 

ANKARA 
8 • 11 • 939 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Lirel 
100 İsviçre Fr. 
100 Florin 
100 Belga 
100 Drahmi 
lOJ Leva 
100 Peçela 
100 
100 
100 
100 

Pengö 
Ley 
Yen 
İsveç ıı:r. 

100 Ruble 

5.21 
129.28 

2.9525 
8.7225 

29.1475 
69.0975 
21.7075 
0.965 
1.5815 

13.1075 
23.155 

0.93 
30.98 
31.0125 

ESHAM ve TAHVİJ,AT 
Esham ve tahvllit üzerft:ıe muame--

le olmamıştır. 

ta kuvette esmiştJr. 
Dün İstanbulda hava kapalı ve ya

ğışlı geçmiştir. Rüzgar şimali şarki '" 
den sanlyede Z '" 4 metre hızla es -
miştlr. Saat 14 te ha.va tazyiki 1024.0 
mJUbar idi. Sühunet. en üksek 14.3 ve 
en düşük 9,1 santigrat kaydedilmiş -

tir. 

teklif etti. Fakat Resulü Ekrem 
Efendimiz, yoı;gıın l:ıir kuvveı:'.e 
düışmana atılmaktan iyi bir ne -
tice cıkamıyacaijını taihmin bu
yurar.ak ·bu fikri kabul el.ımedi ... 
Fakat, yapılan lbu askeri hareke,. 
tin lbüslıütün faydasız kalmasını. 
da istemedi. O 'lıaıvalide sakin o
lan (Beni Medlic) kaıbilesile mü
ızakereye girişti. 

Bu kabile, ötedeınlbeıri, Medi
nelilerle muaraza halinde idi. Bu 
yüulen, Medinenin ticaretine bir 
haylı sekte vermişti... Kalbile hal
kı, Resulü Ekremin muniazam ve 
son derecede itaatkar askerleri~ 
ni görür görmez, fena 'halde l1rk
tüler. Kısa bir müzakereden so.ru
ra, Resulü Ekremin !bütün tek
liflerini kalbul ederek lbir sulh 
muahedesi aıkdettilcr. 

Bu ilk İ.slilım ordusu, vakıa Ku
reyşlilerle harbe .girişememiş ve 
asıl maksat husule gelmemişti. 
Faıkat yine büyük bir iş görmüş, 
Medin.,liJere zarar veren ıbir me
seleyi, esaslı bir şekilde hallet -
miıştL 

EBVA GAZVESİ: 

Fotoğraf fchlilleri 
Eıiz.ıı f t !cğraf ınızı gönderiniz 
kim nltlUBUOULU söyliyelim 
İSMAİL TOPALOGLU (Üsküdar) 

~ 

Çok enerjik 
bir tip, Biraz 
asabidir. her i
li muvaffaki -
yetle başar -
mak için uğra -
şır. Kararların

da k.at'id.ir. 
Kimseye em

niyet: etmez. 
Kendi işini ken
di yapar. 

(İsmi okunamamıştır.) 
Çok hassas 

bir kız. Cok 
zekidir. Arka -
daş1an arasın -
da çok sevltir. 
Güzel san'atla
ra karşt istida
dı fazladır. Tat
lı dillidir. Dik
kat hassası kuv
vetlidir. 

gazayı, Resulü Ekremin i:lk gaz
vesi olarıcl< tesbit ederler. Hicre
tin ilk senesi sonlarında vukubul
masına nazaran, belki de lböy le
dir. 

Faka\, (Cihad) ın emrinin, din 
düşmanları.na (yani, •müşrik> o
lan Kureyşliler) aleyhine sadır 
o'.maması.na · nazaran, Resulü Ek
remin ilk gazasının (Uşre) gazve
si olması Jazımgelir. Çünkü, (Elb
vaı gazası, doğrudan doğruya 
Mekkeli müşrikler üzerine değil, 
Mekke ile Medine arasında sakin 
olan (Humre) kaıbilesi füı:eriJıe 
vukua gelmiştir. 

Aslen (Kureyş) illerin bir ko
lu olan /bu kabilıe halkı da, Mek
keye gidip gelen Medine yolcu -
larına rahat vermiyor, Medine 
ticaretini sektedar ediyordu. 

Resulü Ekrem, (Saad bin İ
lbad) ı Medinede kaimmakam .bı
rakarak lbu kalbilenin üzerine ha
reket e\ti... Kaıbile reisi (Mahşi), 
l:ıu müslüınan kuvvetinin kendi 
hudutları.na yaklaştığını halber a
lır alımaz, (Ebva) mevkiine gel
di. Doğıruca Resulü Ekremin hu-

AGLl8' 
Bcı zı Şe) ler Yutmak 

Yırtıcı, sivri bir cisim yutanlara 
koyu macunlar, hamu.rlu şeyler ye -
di.rmeUdlr. Yahut süt içine temiz pa
muk koyarak yutt:urmalıdır. 

Balık kılçığı yutulduğu zaman,, ya
kın blı mesafede kalmış ise bir pens 

ile ya.kalamah, mümkün olamıyorsa 
kılorğı Oradan kurtarıp mideye indir ... 
mek için bir iki çiğ yumurta lçlrme
ll. 

ALİ KEMAL (İstanbu) 

- Servetifünun edctbiyah dediği -
ıniz edebiyatın ismi ServetUünun 
mecmuasından mı ileri geliyor? 

- Servetifünun edebiyatı ismJ bil
diğiniz gibi Servelifünun mecmua -
sından gelmektedir. Tevfik Fikret ve 
arkadaşları Halit Ziya, Cenabı Şaha.
bettin, Hüseyin Siyret ve dlğre ze
vat Servetifünun mecmuasında şiir, 

makale ve romanlannı neşrettikleri 

için edebiyat tarihinde böyle isim aJ
mışlardU'. 

le göst.,rdi. Şimdiye kaıdar Me
dineli1ere yapılan muameleniın 
münaBebetsizlill<lerini itiraf et -
tikten sonra, nedamet a.rze.derek 
su.Jı te:k:iif e>tti. 

Resulü Ekrem Efendimiz, za -
ten her hususta sulh ve salallı ta
raitarı olduklarından bu teklifi 
reddetmedi. Kıın dökülmesine 
ımedburLyet hasıl olma<lan, mu
ahede akdolunarak Medineye av
det ediı.di ... 

İLK DElFA DÜŞMANLA 
KARŞI KARŞIYA. .. 

Resulü kremin iki ga"Vesi, kan
sız olarak geçmekJe bernber, Me
dine hallk.:.mn lehine olarak mü -
lhim menfaat temin etmi:;ti. Bu da 
Mıekkelilerin üzerinde, mühim 
ıbir. tesir husule .getirmi:;ti 

Bu oonıada idi ki, (:Elbfı Cehil) in 
oğlu (Akreme) idaresinde bir 
karvamn Mekkeden kaoll<arak 
(MısıT) a gideceği işjhldi. Ve bu
karvanda, Elblı 3üfyan'ını 1buluna
cağı rivayet edilmekte idi. 

Resulü Ekreım, bu iki ıbüyü!k 
'düşmana karşı bir darlbe indiTe -

ırek, (Cihat) emrini yerine getir-
e · tedi. t rek Akreme 

SOLDAN SAGA: 

1 - Tarihte bir kahraman. Z -
B.ilil - Tabkır. 3 - Eski zamanlar
da bir tarikat. 4 - Yüz sene - Tok 
değil. 5 - Bir kuıı - Notada bir ses. 

6 - Beyaz. 'J - Sulu olUJ'sa. 8 - Bir 

mabut - Parayı çeken yer - Edat. 
9 - Yemek - Serhat. 10 - Meşhur 

bir su - Su. 

YUKARIDAN AŞAGI: 

l - Siyah kaşlı. 2 - Nida - Her 
şeyi kıran. 3 - Kavga - Bir nebal. 

l - Nida - Hece. 5 - Olmasa - Döv
mek için tazım. 6 - Manasız ~ Eğ
ribakan. 'I - İnee bez, 8 - Bir kaza.. 
9 - Islak - Mlllel. 10 - Artist mana -
sına gelir, 

-anunl Mümessili ve Nesriyat Dl
rek\ôrü: A. Naci, Basıldığı Yer: 

Son •reJ.grat Basımevi. 

ve gerek :Elblı Süfyan kendisinin 
şahsi düışm<ınlaırı idi Şimdi bun
larla haııibe girişımek, şahsi bir 
in \ikam telakki eıdilecelkti. Buna 
bimaen Resulü Ekrem, bunlaa-a 
karşı bizza1 gitmiyerek (Muha
cirin) in en yaşltsı ve kendileri
nin amca zadesi (Ulbeyde bin ın
O"is) i gön.denniye karar verdi. 

Resulü Ekırarn, muhacirin ve 
Ensardan altmış mulıariıp ayır
dı ki, kendilerini .bu ok yağma -
küçük fakat manen çok 'kuvvetli 
olan müire<oeyi, (Mekke) karva
nma karşı yolladı. 

Müfıreze, Resulü Ekrem tara
fından tayin olunan yere, tam za
manında yelisti. (Batnı Raıbu11) 
denilen vadide, karvanın yolunu 
kesti. 
Karvanın mwha.fızlan derıhal 

saf .bağladıJa,-. Müslümanlarrn 
üzerine ok yağdırmaya ba.;ıiadılar. 

Resulü filkremin emir ve tav
siye'.eri mucilbince, Müslüman as
kerleri öyle ıbiır tert]bat almışlar -
dı ki, kenrlilerine 'bu ok yağmu
runun z.ararlarından kolayca kur 
tardıJ<>r. Ve şiddetle mukabelı<;ye 
:başladılar. 
(•U YS•'!.IVJ. 

Her gün yalnız kısa dalga 31, 7 m. 
94:65 kc/s ı>0stamızla neşredilmekte 

olan yabancı dillerdt- haberler saatle
ri aşağıda gösterllmlştlr: 

İranca: Saa.t 13,00 ve 18,45 de 
Arapça.: Saat 13,15 ve 19,45 de. 
Fransızca: Sa.at 13,l5 ve 20 15 de 

Londra ve Parisin en meşhur 
fabrikalarından gelen Bayan
lara mahsus mantoluk, rop ve 
kostüm tayyörlük yüksek fan· 
tazi rodier, moreau, harris, 
tweed ye saire YÜNLÜ KU
MAŞLARIN emsalsiz çeşit, 

cins ve renk'erj Beyoğlunda 
BAKER Mağaza'arında her 
yerden müsaid şarUar ve u-
cuz fiatlarla satılmaktadır. 

ZAYİ - Galatasaray Lisesinden 
1936 senesinde aldığım lise mezuniyet 
ve 1937 senesinde aldığım olgunluk 
~ahadetnamelerimi kaybettim. Yeni 
nüshaları alınacağından kaybolanla
nn i'ıtlkınü kalmadığını nan eder.m. 

SEDIA. Tt ~C 


