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Siyasi Muharriri: EBUZZIYAZADE VELiD 
Sabah Pos tası 

Yılı 1 No. 70 -2U 

Nafile, Maarif 
İşlerimiz de 
Düzelemiyor 

Görülüyor ki Bu 
Doktorların Bu Has
talığa ilaç Bulmaları 
İktidarları Dahilin
de Değildir. 

Yazan: Ebuzziyazade Velid 
Bu memleketJn en bedbaht insan .. 

ları belki de lahsil çatında olan ıeno· 
lertdlr. Bu zavallıların fikren ve be
denen gek:UklerinJ, memleketin dlfer 
smd halkı h1'1blr suretle çekememlf
tlr. Her 1eylmlııl oldutu l'lbl 1\-IaarJtl
mlzl de yenletUrmek ve tazelemek 
hveslne düştütümüzdenberi, yeryü -
ıünde ne kadar tahsil usulü, tedris 
tatbikatı, ne kadar terbiye tekli var
sa hepsini memleketimizde ıecriibeye 
kalkıştık. Tecrübe, meseli sanayi 
proıramı lalblkl ılbl sırf maddlyala 
au bulunsaydı, belki o ka.dar zararlı 
olmazdı. Fakat bu bitmez, tükenmez 
tecrübeleri biz canımızdan daha azb, 
l'Özümüzün bebefl kadar k1YD1ettar, 
yavrulanmız ve çocuklarımız üzerle
rlnde yaplık. 

Bu rarlp tecrübe devri başladı baş
llyah, hemen her sene mektep prog
ramları defiştlrllmiş, t.a.Mll usulü 
batka bir ıek.le kalboluumuı, kitap
ların biri befenllmiyerek yerine diğe
ri alınmış, velhasıl zavallı çocukları
mızın flklrlerJle, zihlnlerile, tahsil 
kablllyetıerlle ne kadar oynanmak 
kabil ise o kadar oynanmış kendileri
nin l.ki sene blrlbirJ arkasına l'Cntı 

nefes almalarına asla. imkiıı ve mey
dan bırakılmamıştır. 

Dele yeni kelime kabulü modası 

cıkarıldığındanberi, lisanda ve kitap
larda durmadan, dinlenmeden yapı -
lıın deilşlklikler, zaten şaşırmış olan 
gençlii"I büsbütiin içinden çıkılmaz 

vaziyete düşürmüştür. 

Bu kelime detfştirmck, yeni ıstıliih 
bulmak moda. ve hevesJ bir aralık o 
kadar ifrata vardırılmış idi, ki on for
malık bir kitabın beşinci formasının 
basalması blbneden lcindek.1 ıslıJih -
tarın ve kelimelerin deiiştirilerek 

yerlerine bir takım uydurma ve aea
jp yeni kelimeler lkamslle dlfer for .. 
maların o suretle tab'ına devam edil .. 
difJ bile vılkJ olmu4tur. Bütün bu ka
rışıklıkları, deflşlklikleri, çocukları

mızın hayatıarile oynarcasına yapı _ 
lan yenilikleri kim icat ediyor, bun • 
!ardan kimler mes'uJdür? Bunu an
Iamağa, tesbit etmeğe imkan yoktur. 

Girdiğimiz yeni devrJn en ziyade 
ehemmiyet vermesi iktiza eden şey
lerden biri de şüphesiz 1\laarlflmlz 
idf. Fakat şayanı hayret bir Jilaydi 
ile en ziyade bozulan ve karışhrılan 
şey de yine l\.laarilimiz oldu. Bir kere 
on beş senedir, en çok Vekil değiş
tiren Vek&let, muhakkak Maarif Ve
kaletidir. Bu suretle sanki hassaten 
Maarllte istlkrar!Sıılık matlUp ve 
mü.ltezem imiş clbl sık sık Maarlf Ve
kili deilşUğl gibi, l\.laarille hicbir a
lakası otmıyan zevahn da Vekilete 
rcttrlldifl görfilmiiştür. Devletin ca
yet esash, devamlı ve müstakar blr 
Maarif siyaseti olmak lıizıın celirken, 
Maarlf işleri bllikis gelen her yeni 
Vekilin ~Uhadına, düşüncesine, daha 
doğrusu düşüncesizliğe ve keyfine 
terkedilmlş, bu sureUe mekteplerle 
de, mualllmlerle de, talebe ile de, 
talebenin yesine öğrenme vasıtası o
lan kitaplarla da mütemadiyen oy
nanılmıştır. 

Hemen hiçbir sene, mektepler a~ı

(Arkası 4 üncü sayfada) 

EBUZZ!Y AZADE 

Velld ,. .~~ ... 
GENÇ OSMAN 
Yeni Tefrikamız 

BOYOK TARİHİ 
ROMAN 

Bu mühim esere birkaç güne 
kadar başlıyoruz. 
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LAGORUŞTU 

Kahraınan Har iyelilerimiz Merasiınle Andiçtiler 
Şükrü Saracoğlu Dü- İS ET_ 1 Ö ~ 
Ankarada Hararetli MiSAFiRLE LE 
Tezahürle Karşılandı GÖRÜŞTÜLER 
Mühim Bir Makale 
yetlerin, Hadiseleri 

Neşreden " İzvestiya ,. Sov
Dikkatle Takip Ettiğini Yazıyor 

Ankara, 21 (A.A.) - Moskovadan dönmekte olan Hariciye Ve
kili Şükrü Saraçoğlu, bu sabah saat 9,20 de eksprese baglanan hu
susi bir vagonla Ankaraya gelmiş ve iı;tasyonda Büyük Mi11et Mec
lisi Reisi Abdül1halik Renda, Başvekil Dr. Refik Saydam, şehrimiz
de bulunan vekiller, Meclis Müstakil Parti Grup Reisi Rana Tar
ihan, birçok mebuslar, Hariciye Vekaleti Umumi Ki.ı. pi Numan 
Merıemendoğlu, Riyasetioumhur Başyaveri Celal, Ingiliz, Fransız 
Büyük Elçileri, Balkan Devletleri Büyük Elçi ve Elçileri, Koırliplo
maıtik, şehrimizde bulunan Ingi !iz, Fransız askeri heyetleri, Ge
nelkurmay, Milli Müdafaa, Hariciye Vekaleti ileri gcknlcrı, Anka
ra Vali ve Belediye Reisi, Garnizon ve Merkez Kıımutanları, Em
niyet Direktörü, Matbuat Mümessilleri tara_frn.dan kaı , ılan!rnıı; ve 
istasyonu dolduran çok kalabalık bir halk kütJesi, Vekih hararetle 
aılkışlamı~tır. 

ZİRAAT HEY'ETİMİZ ŞERF)"İNE RESJ\Iİ KABUL 
).!oskova, 21 (A.A.) - Sovyet Rusya •le yaıbanqı m.€'mıleketler 

ara,;ında kül•ür münasebetleri iemiyeti, Sovyet Rusya Ziraat 
serl!isini ziyaret maksadile, başta Türkiye Ziraat Vekili Muhlis 

Ankara, 21 (A.A.) - Rei<leum
hur ismet İnönü buJün ~aat 16 da 
Fran~ Şark Ordu u Komutanı , 

General VeyKandi kabul buyur- ı 
mu~lardır. Kabul esnasında Fran

sız Bü,.ük Elçbl B. Rene l\lassigll 
lir Hariciye Vrklll Şükrü Sarac
oilu hazır bulunmu!11ardır. 

Fransız heyetinin çekilmesini 
müteakip İngiliz Şark Ordugu Ko

mut:ını Orgeneral VB\'t'I ile İn- I 
gi1terc Büyük Elc;-lsl B. Sir liughe

montcomerry KnetchuII - Huge
sen, Reisicumhur taraflndan kabul 
buyrulmuşlardır. Bu müliikatta. 
Hariciye V('kill Şükrü Saracoflu ı 
hazır bulunmuştur. 

Ger('lc Fransız ve gerek İngiliz 
heyetlerinin Reisicumhur İsmet 
İnönü ile mülikatları birer saat 
sürm~tür. 

Erkımen olduğu halde Moskovaya ----------------------------
gelen Türk heyeti şerefine bir 
kabıtl resmi tertiıbctmlı;tir. 
- Bu kabul resmine, Sovyetler 
yüksek divanı kaübi G<ırkin, zi
raat halk komiseri Benediktıof, 
ziraat kıomiserliği divanı azası 
Moissef, hariciye komiserliği. pro-

(Arkası 3 üncü saylana) 

Eski Başvekil 
Rauf Mebus 

• 
Namzedi ilan 

Edildi 
Ankara, 21 (A.A.) - «Beyanna

me•. 
Kastamonu meb'usu llüsnü Açlk- ı 

söz"ün ölümü dolayL'iile boşalan 

Kastamonu meb'usluğuna, eski İstan
bul meb'u!'lu eski Başvekil Rauf Or
bay'ın ba~kanhk dil·anınca namzet
liği kararıa,tırılmıştır. 

Rauf Orbay'uı hakkında evvelce 
İzmir İstlkliil mahktmesi tarafından 
vrrilml!j olan mabkümiyet kararmıo 
ref'I l('in, vaki müracaatı üzerine ya
pılmı,ş olan hukuki tedkikte, araya 

(Arkası 3 üncil sayfada) 

Sovgetler Bugün Gidiyor 

1 

1 

• 

___ ı..) 

Barl<'lye Veknlmiz Şükrü Saracoflunu memteketJml.ze l'Cilren ov
yet harp l'f'mllertne mensup bahriye efradı ve :r:ablt:ını dün 9Phrl l'C' .niş
ler ve Taksim Cuml1uriyet ibideslne bir çelenk koymuşlardır. Torpi Aolar 
Yann limanımızdan aynlacaklardır. 

Sovyet harp crmllerl komutan ve zabitanı ıerefine dün saat 17 de 
Heybellada Deniz Lisesinde bir çay ziyafeti verUmi4tir. Bu zlyafe te İs
tanbul deniz komutanı ve Sovyet kolonisi hazır bulunmuşlardır. 

Almaı içi i itler
den Aldığı Direktif
ler le Geri Dönüyor 

Türk - İngiliz - Fransız Anlaşması İtalyada Mülayim 
Bir Şekilde Karşılandı, Mısır Anlaşmadan Memnun 

Kopenhac, Zt (A.A.) - National Tidningen cazetesi. Almanyanın Türki
ye büyük elc:isl B. Fonpapen'in Ankara.ya dônmek uzere olduğunu bildiriyor. 
Büytik elçi Türk - Fran·~ız - inrJJlz muahedesinin bazı noktalarını tenvir 
için emir atmıştır. 

Bern. 21 (A.A.) - Berlinden bildirildJflne göre, B. Fonpapen Ankaradan 
gelir gelmez B. Illtlerle blrka~ saat süren bir &"örüşme yapmlljtır. 

Anknra, 21 (A.A.) - Türk - İngiliz - Fransız karşıhkh yardım paktının 
akdi münasebetlle bir taraftan Reisicumhur İşmet İnönü ve dlfer taraftan 
Kral Alhncı Georre ile B. Lebrun arasında aşağıdaki tel1"raflar ı,au edil
miştir. 

l\lajeste Kral Altıncı Georce 
Londra 

Turkiyt" ile İnrlltere ve Fransa ara~ında kar ıhkh yardım pakhnın imza 
edilmiş oldniunu :\lajestelerinc bildirmekle bllha sa bahUyarun. 

(ç mPmleketin bu ~tık.sek klymette vesika ile temhir edilen teşriki mesa .. 
isinin bizim aziz olan barL'? ve selimeti beşer davası için mU~mlr olmasını 

candan dilf'yerek bu mes·ut münasebetle sadıkane ve hürmetkirane dostluk 
hissiyatunın kabulunü ~ laJe telerinden rica ederim. 

İS~IET İNÖNÜ 
Ek~lılns İsmet İnönü, Türkiye Rels:lcumhuru 

Ankara 

,...._.......,..._.......,__.......,..,." 

KAHRAMA 
! HARBiYELİLER 

ANDIÇTILER 
Ankara, 21 (A.A.) - Harblı-e 

mektebine yeni gelen ,.e mektebin 
birinci ınıfıııı ~kil rden gf'n\'ler 
ikinci sınıf talebeleri ile birlikte 
bugün saat 15 te önlerinde mızı- 1 

kaları olduiu halde t· ıu:, meyda
nma relml Jer Zafer ibtdr;ine 
mera. imle bir ('elenk koymu~l:.ıt

dır. J\.1Uteaklben ikinci ~nur tale

beleri namına bir ren(' yeni C'elen 
birin<'i sınıf arkada Jarına hoş gel
diniz diyerek muvaffakiyf'tler di

Jemi~ ve birinci sınıf talt"belf'rl 
namına da kendilerine karsı ıri.ıs

terilen samimiyetten ve iyi dilek
lerden dolayı te ekkür edilmiş \'e 

canla başla ('alı. arak mu,·affak 
olacaklanna, memleket ve mille

tin kendilerinden bl"klemekte ol
dufu bUyi.ik: kut i hizmtti ifa ede
ceklerine söz vermi:ı;lerdir. Harbi
yeliler hep blrllkte and lçml ler-

\1 dlr. 

ı~--..................... -... __ ...... --ı~ 
Türkiye, Fran. a ve İngilttre arasın- ------------ ---------

da akdedilen karşılıklı yardun mu- 1 
ahedesinin imzasını bildiren telg-rafı
ıuz.ı büyük bir mahzuzlyet ve mem
nunJyetle a1dtm. Üo memleketin ba
rJŞ davası itin müştereken ça
lışmak hususundaki anulannı 

bu muahede kadar iyi sösteren bir 
delil bulunamaz. Bu muahe -
de memleketlerimiz arasındaki mü
na.ıı:;ebetıerin müstemlr bir surette 
mülhem oJduiu samimi dostluk ve 
karşılıklı hürmeti tetviç eylemekte -
dlr. Do!ttlok temlnatını.zdan (!ok mü
tebassl~ olduğumu ve benim de size 

(Arkası 3 üncü sayfada) 
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Çok zengin ve mü
tenevvi münderccat, 

meraklı yazılar 

LE 
Ne Mutlu Türküm Diyene 

Osmanh lmparatorJufunun . ınırla- ı 

n, Akdeniz kıyılarından Bac;;ra Jı:örfe-
z.i sahillerine dayandıtı. Tuna boyun
da l:"enl<>erilcr at oynattıiı Ulr de-vır .. 
de, İstanbul Umanına Fran"'1z bandı
rasından başka bandıra clremezdl; 
kabotaj hakkı Fransaya verilmiş -

ti. Padl,alı Jmparatorluk ekonomisi
nin yularını yabancı tek bir devletin 
eline bırakıvermişti. Burada Fran -

sanın o zaman uzathiı bir kitıda ka
yıtsız \·e şartsız konan imzadan, bu 

lınzallm neticelerinden balı edecek 
deftllz: !\adece Fransa krallığınm o 
zaman kullandığı dile dokunacağız: 

- İstanbula lsi<'klerlmfzl söyledik, 
Türk el(:lslne arzularımızı yudır -
dık, İstanbul limanı artık bWııldir? 

Basra körfezinden Akdeniz kıyıla
rına. Hatt"r dtnlLlnden Tuna boyları

na uzanan Osmanh lmparatorlufu ile 
böyle konu!\iurlardı. 

Bir de Türkiye - Fransa - İdgllte
re'nin karşılıklı g1rl!;tlklt"ri teahhL!l
Jer munasebetllc İnıtlltf're Ba yekUi
nln İngiliz mecllslnde alkışlanan :1.

ıerini dinleyeltm: 

tcl\.lilleU hakında ('Ok bu:! ük burmtt 
ve meziyetleri "'" . f'<"l:rf"sl hakkı a 
hayranlık ve takdir hisleri besl•diğl • 

miz bir meınlrketle ık "·e samimi 
mtlna rhetlerimizl temhir eyle-mit ol· 
dutumnzu öirrnme-k mttlls içln bü
yük bir memnuniyttl mucip olara ı 

ümit ederim.» 
(ArkLo;ı 3 üncil . llfııda) 
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Hatıratı Yazan : Eski Topçu Müfettişi Emekli 
KOÇER GENERAL KEMAL 

Hakim Tepeyi Kaybeden Alayın Mıntaka
s.na Düşman hakiki Bir gırış Yapmıştı 

Ha.ta ayrı olarak lbir iki çay z>
yafetinde de bulunmamı istediier. 
Çok eSki aıhbap olarak bayanla
ra da takdim ettiler. Bir defa bi
le mütareke ılıayatına temas et
memiştim. O hayat, zaferle neti
celenmiş olmakla beraber, acı i
di, tekrarı hüzün ilverdi. 

Bir askeri mektep sofrasında 
rü~besine göı:ıe herkes yer alınış
tı. Askeı'lıer ıçin l)ll tatlı müsa
halbe, harp menkiibeleri.dir. Bir 
mir~layla ka~ karşıya bu'lunu -
yorduk. OnUJ)la Filistinde karşı 
karşıya buluııduğumuz tebey -
yün edince, artık •Bi'rüs5eıbi•den 
başlayarak Kudüs şimalrine ka -
dar olan harek;hın miilhim saf-. 
haJaruıa tıeınas ettik. Baıhis, •Bey
ti Avrelfevka. 'lıiıdisesinıı intikal 
etil Miralay, burarla bizim bir 
taburumuzu esir ettiğini ileri 
sürdü. Doğrudur, bizim bir tabu
rumuz size esir oldu. Ondan son
raki vak'ayı da kaydetmemize 
müsa.ade buyrulur mu? Dedim. 
Vak'a şudur: 

Bizim 143 alayın bir taiburu bir 
gece baskını ile esir edilmiş ve 
.Beyti Avrel.f.cvka• elimizden 
çıkmıştı. 

Bu köy, sivri bir tepe zirvesin
dedir ve tepeyi çerçevellıyen de
reler sarptır. Arkadan bir yol 
köye çıkarır. Köyle bizim mev
ziler arasında da sarp bir dere 
vaııdır. Köyün gözetleme yeri -
mize mesafesi 1300 metredir. 
Hiıkim tepeyi kaybeden alayın 

:ınıntakasına düşman hakiki bir 
girme yapmıştı. Bu vaziyet, teh
lik.dli idı, .devam edemerz.di. 

Vak'a, cephede mühim bir sür
priz yapınıı;tı. FırkaLın, ıbu va
ziyeti ısla.h etmek için, kuvvetli 
bir ihtiyati yoktu. Kumandan 
Böhme topçu a<e.şne gü'Veniyor
du, yazık ki, !Opı:;j,ınun da yetesi 
cepılıaınesi yıoktu. Kumandan en
di§e içinde iıdi. ·Ebiizzeytun• da
ki iki batarya.mızın vazyeti de 
artık emin değül.i. 

Kumandan birkaç batarya ile 
köye karşı yapıılacak taarruzun 
beslenmesini musirrane talep e
diyordu. Cephane hesajİ[arını gös 
tererek bunun imkfuısl21lığını ha
tırlattun, tee6sür i:ıılıar et (.er. 
Kumandan biraa: üzüntü çek -
meli idi. Çünkü her keşif kolu 
teşebbüsünü topçu ateşi ile tak
viye etmek isfiyen, buhraııılı va
ziyeti düşfuımjyen o idi, şimdiki 
tehlikeyi de karşuamalı idL 

inat, ertesi gün saat o:ıı.a kadar 
devam eıti. Artık fa2llası, cephe
ye, hele topçu mıntakası için 
zarar velreı1iılirdi. Kumar.ıdanla 
samimi ·b:r anl!l<"ma yaptık, Ben, 
bu güçlüğü halletmek için cep
hane bulacaktım. O da, bundan 
böyle Iüzwr.suz ateş 1 aıleplerinde 
bulunmıyacak, ateş işini biraz 
da topçu kumandanlığına bıra
kacaktı. 

- 600 mermi hazıI'ladım. Feri
dun Fikri ve Siirtli Rızanın ba
taryaları bu vaızifeye memur edi
leceklerdir. 

Kumandan, bu badireyi atlat
mak için, her mukaveleyi imzaya 
hazırdı! Bir yıJdanıberi beraıber
ce çalı.ştığ;m ve teveccüh ve iti
madını da kazandıi(!m yaşlı ve 
tıecrüibeli asker tertibatını söyle
di: 

- Saat 2 ye çeyrek kala topçu 
ate;e başlar, 2 de piyade taarru
za geçer. 

Köy, müdafaa haline konulmuş-

tu. YıHstinde köv evleri kubbe
lıtlir, sahra mernıileri bu kııb -
bel.eri y ıkaıbilirdL 

Emre göre 1,45 te her iki batar 
ya ateşe başladı. Hede,!, köydür, 
köyden geri gidecek müdafı.Je
re karşı da bir baraj (set ate~i) 
açılmak uygundur. 

Her iki batarya, lbir trampet a
teşine başladı, tam manaısile bir 
imha ateşı ! evlerin enkazı, hazan 
de kollar ve bacaklar fırlamak•a 
idi. Dür<büııle lbu levlhayı, 'bu 
hunin manzaraıyı temaşa etmek 
kabiltlL Ateş, 13 dakıka dwam 
etmuıti. 

İki noktadan ıbeyaıı bayraklar 
da>lıgadaıııyordu. Bu, müdafi ta -
burun teslim işareti idi! 

Kumandana Beyti Avrel:fevka 
galiplerinin teslim bayrağı çek
tiklıerini söyledim, hayrete düş
dü, dürbine bakınca inandı. 

Hakikat halde baskın yapan ta
bur, ~ olmak istiyordu. Ri
cat yolu da ateşleri.ı:niZte kapa
tılınıı;tı. 

143. alay ilıe:ııledi, bir tüfek te 
patlatmadan, esirleri iki kafile
ye ayırdı ve !bulunduğumuz te -
pe yolunu tutan esirlerin iki ka
file;ini Feridun Fikri karşıladı. 

Yedi subay da esırıer me)".ı.ııın
dadır. Taıbur kumandanı ağır bir 
mermi parçası isa.betile yaraılan
mrştır. ~e ili! Avusl 1 ralyalı 
'bu yüıJlıaşıyı da g~tirdiler. Mü
davat ıcra edildi ve hep.si de fır- j 
ka karar,giı.hına götürüıd ü. 

Gece, talbur kumandanı ile k(>
nuşmak mümkün oldu. Bu su -
bay, göstenk!n iıı.ıcenap muame
leye karışı ıniııne•taPlığıru beyan 
ediyoııdu ... 

Beyti Avrelfe'Vka mütearnz -
ları, topçu ateşi karşısında esir 
ol.mwıJ,ardı. Bu mühim meseleyi 
tebarüz ettirmek istedim. Mira
lay: 

- Ceu!ıe dostlarıyız. Ben de 
oraya iiaret etmek fikrinde idim 
demek nezaketini '(e şövaJ;yelik 
asa.etini ibraz ediyorc\u. 

'BL bu muıhavereden çok mü
teJıassisti Ertesi günkü progra -
m..n çok istifade1i ve zengin ol~ 
duğunu bana haber veriyordu. 

Seyaılıat programımız hi ama 
er~ti, veda etLik, dönüyorduk. 
Bana yanaştı ve: 

- İstanbula, P. ye se'laıı:ı söy
le! 

Deyince, artık; P. yi tanımaz 
giıbi görünmedim: 

- Baışüstüne. İyiliklerinizi u
nutmadım ve unutmıyacağun. 

O macera da bundan ibarettir. 
Eğer, kad"1" bir daha onunla 

mülakatı müyesser kılarsa, ar 
tık açık bir yürekie, kendisile 
haslıiıhal edebileceğ.z : 

cVukuatı zamanı bir müıselsel 
macera buldum• 

Bunları yazarken, baruthane
de bize güçLülolıer çıkaran, arka
daşları at "'ilerle karşılamak için 
tedbir.er alan binlbaşıyı hatırla -
d.m ve bu satırları ogünıerimiz
de bize el uzatan dostlara tahsis 
etmekle şükran bon:urnu ödedi
ğime kanaat ed.ırek inşirah du
yuyorum. 

İŞGÜZAR BEYİNSİZLER 
Şelhremini muhaılif grupların 

mefsedetlerini icra için bir top -
lantı yeri i.di. Tüfekçi Yakup, Ye
nibalı>Çeli H., Sad;k Bey, N., tel
graf<;ı Halis, SaılıLagöbek, dıoktor 
M. gibi azililar orada ikamet e
dıerlerdL 

(Arkası var) 
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Karlı Bir Kıs Sabah 
Selami izzet - Mefharet Ersin 

- Ben size bir şey söyliyeyim ı 
mi? Kıılı.ç yerinden kopup düıı
tüğü günderııberi, acaba hangimi
ze ne olacak, kimin başına bir fe
laket ge.locek diye hekcandan ö
lüyordum. Meğerse gürültü çift
liğin başına kopacakrnı.ş. Ne ise 
baş:mıza gele<:ek bir kaza ona 
geb in. Val'liihi küçük meleğe bir 
şey olac.tlr. qiye ödüm kopuyordu. 
Ne yapalım, sağlık o}sun da var
sın çifilik eklen gitsin. Ya maa
zallah Galibin yahut küçük me
leğin başına bir fel.aket gc,lseydi 
daha mı iyiydi? Onun için bu i
şin bu şekil.de n1hayeUendiğine 
hazan adeta merruıun oluyorum. 

Amca incıo uzun pürosundan 
b' iki nefes ~ktik so a · 

- Va:l!lahi bilmem, dedi. Be -
nim _bildiğim bir şey varsa küçük 
malek belli etmemeğe çalı.şıyN 
amma fevkalade endişe içinde. j 
Çiftliğin elıc!en gitmesi Galipten 
ziyade ona tesir etti gibi geli}'l)r 
bana. 

- O yavrucağın asıl deI'di baş
ka. O şimdi neredeyse Pakiz<.~in 
geleceğini düşünüyıor da ona ü
zülüyor. 

- Ne demin, Gatlip o kadına 
hfıJ.a tutkun mu acaıba? 

- Ne yadAn SÖY'liyeyim, lbunu 
ben de bir türlü kestiremiyorum. 
Galiıp iki _yfuılü bir adam değil
dir. Eiier lqlçük mcleği •halli es
kisi gi.bi deJ.jcesine sevmeseydi 

bu ekilde muamle etmezdi 

Bir Şirket 
Vapuru Kuma 
Oturdu 
Yolcular Sabahleyin 
Epeyce Telaş Geçirdiler 

Şirketi Hayriyenin Üsküdar 
Beşikt~ arasında işli.yen küçük 
vapuru dün salbah Beşiktaş islre 
lesi yarımda karaya oturmuştur. 

Vapur 8,15 te Üsküdardaın kal 
karak Beşiktaşa gelmiş, lam is
keleye yanaşacaitı sırada yolunu 
keseımiyerek baştan kara kum -
luğa sap.!ann:uştır. Yolcular te -
l5:şa düşmü.şlerdir. O sırada is -
keiede bulunan şirketin 59 nu -
maralı vapuru halatlar bağlaya
rak yarım saatlik bir uğraşma
dan sonra vapuru karadan kur
taıııruştır. 

Ka<Za yüzünden boğaz sererleri 
yarııaı saat teehhüre uğram.ş -
tır. 

BELEDiYE 

Yeni Tip Ekmek 
:lstaııbU! fınnlaı;ı yarından iti

baren belediyenin tesbit ettiği 
yeni tip formüle göre ekmek çı
karmağa başlayacaklardır. Değir
menciler, beiediyenin şehir ek
meğinin mevcut fiatı yük.se!ltme
den da!lıa mugaddi 'bir hale gel -
mesini 1 emin için tesbit ettiği 
yeni untlan külliyebli mik!aıxla ih 
zar ve fırınlara tevzi edilmekte- 1 
dir 
Değirmenciler şimdiye kadar I 

fır .ııılara iki tip un vezıınekte iken 
Pazartesi gününden itibaren yal
nız bir türlü U•n verecel<~erdir. Ye 
ni tip unda yüzde on b€Ş sert buğ 
day, yü2Xie on çavdar ve yüzde 
ye.ıniş beş yumuşak buğıday var
dır. 

MAARır 

lzci:er BugUn Gidiyor 
29 Teşrinievvel Cımıhuriyet 

bayramında Ankarada yapılacak 
'büyük geçit resmine şehrimiz o
kulılaruırlal} iştirak edecek olan 
izcLer bu.gün öl!le ve akşam tren
lerile Ankaraya hareket edecek
lerdir. :i.sıanbıııldan Ankaraıya gi
decek izcilerin sayısı 320 dir. İs
tanlbuldaki muaıııim mektebi iıe 
Haydarpaşa, htanıbul erkek, Per
levniyaı, G"'la.asaray, Vefa !ise
ler;nden b •. ka Boğaziçi lisesi de 
5-0 izci göndermektedir. Orta o
kul.arın.dan Ankaradaki merasi-· 
me iştirak edecek 156 izci de bu
gün Edirneden şehrimize gele -
cekler ve akşam Ankaraya hare
ket edeceklerd,r. İzc.ler An·kara 
mektepJ.erinde misafir edileeek
ftir. :i:W.l:er, merasimden c vv\cl 
Hasan .A.li yücelin huzurunda bir 
'cı;.t re;mi provası yapacaklar -
dır. 

LI AN 

Makiııistlar Cemiyeti 
Denizyolları idaresi gibi resmi 

bir müessesede çalı.ştıkıan için 
150 azası istifa eden kaptan ve 
makinistler cemiyetinin tekrar 
faaliyetine devam etmesi için mü 
saade verihıniştir. Yalnız cemiye
te hususi deniz müesseselerinde 
çıclışanlar girebil€Cektir. Cemi -
yet merkezinde önümüzdeki haf 
ta bir toplantı yapılarak yeni bir 
idare heyeti seçilecektir. 

Benim fikrime kalırsa bu iş Galip 
ten ziyade Pakizenin işi. Kadın 
Galibin üzerine düşüyor, ,:-_şini 
bırakmıyor. Galip te nihayet er
kektir. Ne yapsın ellbette kadı
nın tesirinden kurt ulam az. 

Yusuf amca mahzun m::ıhzun: 
- Vah zavalılı küçük melek! 

Dedi. 
Sonra hirder.ıbire öfkelendi: 
- Siz kadınlar yok musunuz, 

dünyayı erkeklere de, biriıbirini
ze de zmdan edersiniz. Demek 
küçük melek Pakize ile Galip -
ten şüphe ediyor? . 

- Elbe'bte eıcli}'l)r; küçük me- J 

lek ne kör ne de sa':,• r. Amma /ba
na öyle geliyor ki ·ou işin içinde 
ıbaşka bir iş da.ha var, bunu biz 
bilmiyoruz. 

- Anlıyamadım. 

- Peyrnanın üzüntüsü sadece 
ikocası Pakizeden hoşlanıyıor diye 
değil. Peyman ile Pakize birilbir
lerine düşınaın. Sebclbini bilırni
yoruıın amma, lbir~bir l'<?rine d iliı
man olduklarını hissediyorum. 

Yusuf amca dalgın dalgın dü
şündü: 

- Allaıh Allaıh diye söylendi, 

1 K O A M 

Yeni Kadeş 
Vapuru da 

Yolda Bozuldu 

Acenıi Birisi Maki
neleri Kurcalamış 
f>enizyollarıııın Kadeş vapuru 

İ2ıınirden !imanı:ınıza yaptığı son 
seferinde yolda 'bir arıza geçir -
miş ~ vapurun makineleri bir· 
derıllıi.re durmuştur. 2,5 saatlik 
ibir tee!ılhürle limarumıza geılen 
vapurların makineleri muayene 
edilmektedir. Bozukluğun son sis 
tem makine'leri iyi hiimiyen bir 
makinistin makineleri ku.rca1a -
masından ileri geldil'>:i tahmin o
lumnaktadır. 
~ 

'.l~AK HAVUZDAN ÇIKTI 
Bir buçuk aydaınberi İs.tin ye 

havuzlarında tamirde bulunan 
denizyollarının Trak vapuru ha
vuzdan ç.kmıştır. Vapur temiz
lenmiş ve nı:akinelleri ve k"2an
lan gö:oden geçiriılıni$lir. 

EKONOMi 

A:manyaclan Alacaklarımız 
AJ.manyadan alaıcaklı olan tüc

carlarııınızın bu paralan kendi
lerine Merke Ba.nkası tarafından 
ödenecektir. 

Fındık Piyasası 
Trabııon, 21 (A.A.) - Birkaç 

gündeıııberi fındık piyasasında 
QGk fazla bir durgunluk hüküm 
sürmekte idi. V>aziyeti nazarı dik 
kate alan fındık tar.ıın sa.\ış koo
peratifleri umum müdürlüğünce 
borsada ar;,edllen ka:bu1tlu fıaı
dıklar on iki buçuk kuruştan on 
dört buçuk kurusa kadar müba
yaa edilmiştir. Bu >:ıiktar bir 1 
milyun kiloya yakındır. Bu hare
ket piyasada ç<ık iyi bir tesir yap 
mıış müstehsil zürra ve esnafı 
se~ıııdirmiştir . 

Aynca şehrimiz lroopera1ifi 
dalhi Sürmene ve Of havalisin
den bir hayli milbayaada bulun
mw;tur. 

Esrarcılar Tutuldu 
Evvelki gün Tophanede yapılan 

ani bir baskın neticesinde e<srar 
ve eroinle yakalanan ömer ~ ar
kadasları dün asliye 5 inci ooza 
mahkeıınesiıne verilmiı;leııdir. 

Muhakeme; suçluları tevkii et
miştir!. .. 
-------------

SORUYORUZ! 

Büyük Taksile1 
Cağaloğlunda oturan okuyucu

larmuzdan 1'-lehmet Selim yazıyor: 1 
cc- Dün Cağaloğlwıda.n taksiye ! 

bindim. Büyük taksi imiş. Birden- ! 
bire hayret ettim. Bu taksilerin 
'Iü.rk parasını barice Cazla mik -
darda gitmemesi için Uha.linln 

menedlldiğinl biliyordum. 

Büyük taksi ilel Tepebaşıııa ka
dar geldim. Birçok zamanlar ayni 

mesafeyi 50 kuruşa gittiğim halde 
bu defa 96 kuruş yani toparlak 

hesap 100 koru~ verdim. Acaba bu 
taksilere ne lüzum var? 

Eier faydalı tdiyse evvelce ne
den menedildi? Türk parasının 

harice çıkmasına müsaade etme
mek nıaksadile ınenedilmiş ise 

şimdi bu kanun kalktı mı.?• 

Soruyoruz l 

lbuna aklım erme:!L 
Y ı1başına lbiır •hafta kala Pey

man ile Galip istanbuldaıı dön
<lüıer. Peyman eskisiınden dalha 
sakin, daha neşesi:z, büsbütün dal
g!n ve düşünceli .bir hal aLıruştı. 
Hele köşkteki tamiratın !bitmek 
üzel'e old u.ğundan ve neredeyse 1 
Pakizenin gelip yerle~ceğinden 
'bah:s açıldıkça benzi ~,ktaın açı
ğa soluyor, köşkteki heyecandan 
el.eri ti'riyordu. Bütün bunlar 
Yusuf amcanın gözünden kaçmı
yor, ihtiyar adamın merakı, en
dişesi gi<ttikçe artıyordu. Bu en
dişe ile nihayet ne olursa olsun 
Galiblın kulağını biraz lbükmiye 
karar verdi. 

Yıllbaşı g.,ıcesi içİn Galiıp İstan
bulda bir toplantıya da'Vetli idi. 
O sabah kahvaitı sofrasının ba
şında bir aralık ikisi yalnız baş
larına kaldıkları vakit amca bir 
iki yutkunduktan sonra söze baş
ladı: 

- Senin işine biç aklım ermi
yor. Ne diye. küçük meleği bura
da yalnız bırakıp gidiyorsuın bil
mem ki! Sanki yılbaşı eğlencesi 
ömründe görunediğin bir şey mi? 

• 
ltalganlar 
Seferlere 
Başladılar 

Muntazam Postalar Li· 
manlarımıza Geliyor 
İtalyan seyrisefain idaresi Ak

deniz ile İstan!bul aras#nda munta 
zam yolcu nakliyatına başlamağa 
karar vermiştir. Karar: şehrimiz
deki alii.kadaı1lara bildirilmiş ve 
müsaade istemiştir. Bir teşrini
sanide başlayacak seferler haf -
tada bir defu ve ekspres malhi -
yetmde olacaktır. Böy lelilcle Ak
deniz limanlariıle limanlarımız 
arasında normal yolcu nakliyatı 
da başlamış olacaktır. 

MüTEFEHRli( 
~----~~ 

Edirnede Hava Hucumu 
Tecru~esi 

Edirne, 21 (AA.) - Edirnede 
dün a~am hava tehlikesine kar
şı ışıkları söndünme ve maskele
me tecrübesi yap!'lımıştır. 20 da
kika devam eden bu tecrube E
dirnede ilk defa yapılmı.ş olına.
sına ra,PJ.men muva:ffak.ıyetqe ne
ticelenmiştir. 

Romeın)a ile Müzakereler 
Türk - Rumen ticaret müzake

relerine dü:ı sabah saat 10,30 da 
Tophane köşkünde baş-laııımış -
tır. Ticaret heyetimize riyaset e
den d..ş ticaret reisi Bürhan Zili
ni Sanın; dün salbah Ankaradan 
gelmiş ' ir. Heyetimizin diğer &za
ları &">ki Bükreş ticaret ate~miz 
Nejat Aytaman ve Fikrettir. 

Dünkü temaslar ıbir hazıriık ma 
hiyct;,ude geçmiştir. Esas müza
kerelere yarından itibaren başla
nacaktır. Yeni yapı..acak all'laş -
ma iki memleket tioari münase
betlerini arttıracak esaslan ihti
va edecektir. 

---o--- ! 

POLiS ------
Kapıcıyı Yaraladılar 

Taksimde Yerok apartımarun
da oturan Samuel ile karısı Mari 
ve kız kaııdeşi El.ster mezkur a
partıman kapıcısı İsmaili ağır su
rette yaralaı:n..şlardı.r. 

Bir sıcak su meselesinıden çı -
kan kav_gada Mari İsmailın ibo
ğazını sıkmış, Ester parunağını 
ısırmış, 3arnuel de büyük 
bir saçayakla muhtelif yerlerin
den yaraılamıştır. Yaralı Beyoğ
lu hastahaı:IBine kaldınlınıştır. 
Suçluların üçü de yakalanmıştır. 

IYıuhabbet Tellalı imiş ! 
Zabıtai aıhliikiye memuru ta -

rai:ı...:.ian sıkı bir ta kıy nl L ice.s~n
de, TJ f;sirnde rar..devuoı.;ı.;k yap
!;ğı anlor; .. ar. Mcrika ism;nıcıe bir 
ka:d1n..a Avram ismin.ue bır ınu
haıi>bet telıalı yakalanırn,~tır. 

Suçlular cvraklariy:e bırlilcte 
adıi0\,ye veril:ıni:,lerdir. 

Kavganın tonu 
Mecidiyeköyünde oturan Fuat 

ile a.vni semtte mukim Kemal 
{lün bir mese1eden dolaıyı kaıvga 
etmi!l!erdir. 

N eLced.e Kemal, F'uarlin bas•
ına kutu ile vurmak suretile y-a
raladığmdan yakalanmıştır. 

*Dün akşam Çenıbcrlitaşta 10 
ya>;larında Bedros, 13 yaşında İ
sak ve 8 yaışında Ropen arasıaıda 
kavga çıkmış, İsak cebindeki ça
kısını çekip Bedrosu başından ve 
kulağından ağır surette vurmuş
tur. 

Galip itiraz etti: 
- Ne yapayını amca, arkadaş

lar ısrar ettiler. P.ey:ınanı götür
mek istiyo1um amma o gitmiyor. 

- Elbette gitımez ya, zavallıcı
ğın bir yere j!iıdeoek hali var mı? 
Sana bir ~ey söyliyeyiın mi Ga
lip, eğer senin yerinde olsaydım, ı 
küçük me1'ek giıbi bir de karım 
olsaydı, onu ·bir tek gece bile yal
nız başına bırakıp 'bir yere git
meyi akJ.ımdan geçirınezxlim. A
limallah aklını olsa küçük mele
ği benden 'bile kaskanırdın. Ken
disini göııdüğüm günden/beri her
gün biraz daha fazla seviyoruırn. 

Galip elindeki gazeteyi bıra· 
kıp yerınde doğruldu kemali cki
diyetle: 

- Sanki Peymanı senrlen kıs
kaınmrvor muyum sanıyorsun am
ca? D da senin sevgine tam amile 
mukalbele ediyor. Böyle giderse 
ikinizi de gaz hapsine alırnağa 
mecbur olacağım galiba? 

.Aımca kahkaıhalarla giilllükten 
sonra tekrar söze başladı: 

- Şaka bertaraf amma küçük 
melek senin gfüi ıbir adama tam 
miınasile hay at arkadaş.lığı ede-
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Yabancı Bir Devlette Kral Olmaktansa, 
Almanyada Yurttaş Olmak Daha Şereflidir 

Harp sırasında merkezi Ber -
!inde olan bir teşekkülün mem
leketin ekonomisini elinde tut -
ması ve bütün meIHbaları kendi
ne hasretmesi Anti prüsyen bir 
cereyan doğurrnu.ştu. Dar kafalı
lar, kısa görüşlüler için bu tabii 
idi. Halbuki bu haydutluk mües
seııe!lerini ida~e edenlerin Berlin
li, Bavyeralı hatta Prın;yalı ol -
madıklannı bilen yıoktu. Mem -
leke.in iaşesi, ordunun teçhizi 
Yahudilerin elindeydi. Onları bu 
işten ancak gırtlakılarına sarılıp 
ayırmak kabildi. 

Bavyera mahsuliitına el kon
duğu zaman bir kuvvet Ba'VYera 
Prusyay.a kar~ı ge1di. Alınan miJ.
leti:n'İn ölümüne çalışanlar buna 
QOk sevindiler. 

Münihte her vesilede: •Kahrol
sun Prusya!• nida!lannı beğen -
miyordum. Bu cereyana karşı 
gehnek lazımdı. Halkın hissiya
tına hiç te mülayim gelmiyecek 
bir mücadeleye ilk defa gi.-iyor
dum. 

Vaziye:e şöyle hakim olldum; 
bir tek Alman ordusu lazımdır. 
Bu ordu AAnanyanın şu veya bu 
kısmını korumak için değil, bü
tün Almanyayı müdafaa etmek 
için kurulmuş olmalıdır. 

N asyonal sosyalisblerin doktri
ni şu veya bu devlete hi.zmet eL
mek değiidir. Alman milletine 
hakim olmaktır. Milletin mukad
deratını çizmektiı;. 

Bir memleketin sakin:leri va
tanı:laşlar, vatandaş sıfa!ını ele 
geçirenler ve yaıbancıardır. Mil
let hizmetlerind·e ancak vatan -
da~lar çalışır, rey hakkı ancak 
vatandaşlarındır. 
Vatandaş sıfatını ele _geçiren

lerin yaıbancılardan farkl•rı, baş
ka devletin malı olmamalarıdır. 
Ya onlara politika hakkı veril -
mez. Buna mukabil vazife veri
lir; ı;ıocukken Alman terlbiyesi a
lacak'lar, Alman mektelbiıne gide
oekier, Alman ordusunda hirı:ınet 
edecekler, bundan sonra liyakat 
kesbedenlere vatandaş denir. 

İnsan vatandaş doğmaz, va -
tandaş olur. Bunun için de miı -
nen ve bedenen sağlam olmak, 
millete sadık kalacağına yemin 
etmek şarttır. Ya hancı bir dev -
!ette kral olmaktansa, Almanya
da vatandaş olmak daha şerefli
dir. 

En mükemmel hükumet şekli, 
mitete rehberlik edceek nüfuz
lu iı : san:arı se~·ip ve bunların a
rasır.dan da en kudretli.sini bu -
lup meydana Ç'kaıımaktır. 

Böyle bir insan azimli, ceşaret
l'i ve her mes'uıliyeli yüklenme
sini bilen insandır. 

İsler bir köy, ister bir mem -
leke! idare edilsin, bu idareyi bir 
tek kişi eline almalıdır. 

iktixbr mevkiine gelen en faz- ı 
la r<zy alan değildir. Kendisine 
itaat edeeekierin reyi ile iktida
ra gelmez, keındine rey verme -
!erini icbar eder. Alman ordu
sunda bu caridir: Kumandan ken 
di emrinde olanlara nafizdir ve 
kendi .büyüklerine karşı •bi:ozat 
mes'iıı.dür. 

Gweze bir meclis yerine, mü -
tehaıssıslardan mürekkep bir kıo
ıııisyon olmalıdır. Bu komisyun 
azaları.nın fikirlerini de şef ister-

cek bir kadın. Amma sen elin -
deki nimetin kaderiıni lbilınekte:n 
a<:Lzsin. 

- Niçin aciz olayım, ben Pey
manı takıdir etmiyor muyum san
ki? 

- Bell<i takdir ediyorsun am
ma bunu iSbat eıdecek şekilde ha
reket etm.E'dikten sonra neye ya
rar? 

- Ne demek istiyıornun amca, 
ağzında bir şey !er geveliyıorsun?. 

- Ne demek istediğimi sen de 
pekalii .biliyornun. Zavallı karı
nın şu Pakize midir nedir, o ka
dın yüzünden ne büyük bir azap 
içind~ kıvrandığını görmüyor 
musun? 

Galip 'bir müddet cwap verme
di. Sonra yavru; bir sesle sordu: 

- Neden, ortada üzülüp ha -
rap olaca_k ne var? 
· - Neden olacak, Pakizenin se

ni sevdiğini, senin de ona laka
yıt olmadığını herkes g>bi bit -
tabi o da hisse:liyor da ondan. 

İti<lalini kaybetm·emek için bü
yük bir gayret sarfederek: 

<Arkası var) 

se dinler, isterse dinl~ez. 
Bundan 'başka lbir de ekxınomi 

ınıeclisi tesis edilir. Bu meclise 
muhtelif müstahsil ve müsteh
lik sınıfların menfaatlerini bilen 
kimseler girer. Ancak lbu mec -
liste rey \Qplamnaz. Azalarm iıi
tişare reyleri vardır. 

1922 de müşkül vaziyete düş
tük. Amele sendikaları işini na
sıl 'lıallecleı-~ktim? 
Umuımi bir kanaat vardı. Her

hangi ,bir sanayi<le çalışan a -
mele muhakkak bir sendikanın 
malıydı. Bir kere yardıma muh· 
taç olduğundan sendikaya giri
yordu, uzun zaman da gİI1llliye
cek olursa işde tutunam;.ıyordu. 
AmelenJn ekseri:yeıti sendika iı
Z8'>ıydı. Tuvmiye1erin artırnası 
için mücadeleye girişınişter, şef. 
!erle ame1eııin terlikleri hakkın
da mukaveleler yapmışlaniı. Bu 
sayede amele raJıat bir ömür 
sürüyordu. 

öz, seviyeyi aşamıyan teşeb
büs şeflerile bu mwzuu müna
kaşa ve halle1ıınek çok güçtü. Me
selenin maddi tarafını anlamı -
}'l)rlar, anfamak isteııniyorlar, 
manevi cephesini de kavrayamı
yorlardı. 

Umumi nizam ve tenbiye ıslah 
edilınedikçe, sendikalar muvak
katen kalacaktır. 

Kendi kendime üç sual sordum: 
1 - Nasyonal - Sosyalist par

tisi sendika işile bilfiil uğraşaıcak 
mıdır, yıoksa azalarını şu veya 
bu şekilde sendikalist hareket -
J.ere iştirak mi ettir~tir? 

2 - Mi1ll bir sendika nasıl 01-
malıdır? V azif<ısi oodir? Maksa
dı ne olacaktır? 

(A<Usı var) 

mnmt 
Yabancı Gazeteler. 

deki Tefsirler 
Ankara muahedesinin ehemmiyeti, 

muhtelif ecnebi memlekeU.erdeld ga· 
ıı:etelerln tefsirlere mütalealara de • 
vamlarlle da.'l.• iyi anlaşılıyor. 

İngiltere ve .Frnsa matbuatında. da· 
hl a:rııl muahedeııln te!sirlerbıde ittı
rat bulunma.dığ"ını anlamaınız liztm• 

dır. 

Ta.ynı.is, muahededekl esasla.rdan 
ga.yrl tarzda harp gemilerinin Çana~
kaleden geelrilmiyeceğinl kaydeyle .. 
miştlr. Dcyli Kronik!», bazı husus -
lara. ehemmiyet celbeyllyor. Bu mua
hedenin, Iskenderun sancaiı muka.bi· 
Ilnde Fransaya verdiği bir karşılık-

tan ba.hsediyorbr. 
Fr:!LDSız gazeteleri, muahedeye 

merbut protokolu t:iklr ve &.asrlh et
miyorlar. «Jurnal> gazetesi,. bazı hu
suslarda muahedenin ehemmiyetini 
azaltmak istemiştir. 

Mi.ster Çcmberlayn'in Avam Ka -
ma.rasmdakl beyanatı, yanlış göril§
lcre bir cevap, iyi tefıdrleri takviye_ 
protokol ahkimına İngiltere bUku
metinin. So-vyetıerle dostluğumuzun 

devamına samimi niyetlerini blldlre.D 
resmi bir vesika teşkil eyler. 
Almaoyanın D. N. B. ajansmıa 

Türkiyenin İngiltere siyasi tesiri at
lında bulunduğu tarzında tefsirinden 
ba.ş.Jta, Alman ı:-uet.elerinden bazı -
larmda da mütalealar vardır. Fakat 
nahoş le!alrlenlen ıotlnap edlldliU gö

rtiJüyor. 
Naz! Almanya hükflmeU ve matbu

atı, Başka devletler tesirine, Alman
ya. düşmanhiı hlslerlne, Almanya.ya 
ş.lmdiki harpte muhasama fikirlerine 
tabi bir balde, kapılarak deill, tama -
men ve ileride muhtemel tecavüzlere 
karşı milli müdafaasını ve hudut!an
nı takviye ve garanti eylemek mak
sadJle Türkiye Cumhuriyetinin bu 
muahedeyi imzaladığını herba1de 
anlıyacak.lardır. Almanyanm yaptığı 

harp, siyasi, lktısadl, içtimai gayele· 
rl aleyhine açık veya gizli bir teşek
kille girmek arzuları dahi Türkiyede 
yoktur. Türkiye Cumhurlyetı hiikü
mctinde, umumi efkiirmdıı Almanya 
aleyhine giı.11 maksatlar, samimi dost
luğun haricinde hedeflerde mevcut 

değlldlr. 

Yugoslavya. matbuatı, yabancı si• 
ya..o;;i blokların nüfuz1anndan hario 
tam bitaraflığın Balkanlarda. devamı
nı bildiriyorlar. Türkiye de ayni fl -

klrdedlr. 
aEndepandans Romen», teahhUt -

]erine riayet eden Türklyenln, So• -
yetlerle dostluk hareketini idamede 
sebatını takdirle kaydediyor. 

HAMİT NURİ mMAK 
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HARP VAZİYETİ 

Hitler Taarruz İçin 
Henüz H~zır Değil 
Londra, Zl (A.A.) - Ndvs Chro -

nicle cazet.eslnio Roterdam muhabiri 
bildiriyor: 

Berllnln umumiyetle iyi haber alaıı 
mahfillerinde SÖylendf.iine ~öre, Hı&.
ler, ıı.lmallJ'aıun, şımdlllk yeni bir ta
arruz J'&pac&k vui.J'eite bulunmadıiı 
mülal...,.ıudadır. l\lübablr, kili nulı:
d.arda haru malzenıcsJ ve efrad tedarik 
edUir edilmez askeri harekatın daha 
ıeui.ş mlQasta yapıimaswa matuf o .. 
lan proJeleriD lasdlk edllcLiinl ve 
dlplomt.aik vulyeUn şayanı memnu -
n.l)'et sörü.ndüiünti llılve etmektedir. 

Bu pro~ln b~hca noktalan şun
lardır: 

1 - l\Iaa1nol halbna JWDıılliİ bir 
&aarrua. Y&rlDl milyon yaralıyı is1.l
ap edebilecek büyüklükle olmak Ü

.sere. Alınan hatan cerisinde hasta .. 
llaneler leslsL Aleş baUındakl asker

ler. muhtelif nok&alarda taarruza re
çeeeklerdlr. Şımdililt bitaraf araziye 
dOkl1llDl17&caklır. 

Bitler, bu &aarruzdan sonra, İnril
tere ve .Fransanın, sulhu kabuJ ede .. 
eek derecede sarsı!AcakJarı üınldlu. .. 
dedir. 

2 - BrJ&anya bahri7estne karşı ke
ıif bir hava ve denizaltı taarruzu, di

ler merkez üsleriyle llmanlann bom
bardıman edilmesl Şimal denizin ce
nubundakJ İngihz karakol gemileri.ne 
Ye İqUtereden Fransa.ya asker ve 
harp mal.zemesl cötüren nakliye l'e ... 
milerine, denb üstü seiineleri vası. 
tasi:rle taarruzda bulunulmasına dair 
olan Amiral Reader'in pa.rojest red-

ded1lm4tir. 1 
Reader, bu ~rruzun, Scapa FloY 

ve Şimal denizi lngillz filolarını mab

vcdecefinl besaplam.1..1 ve buralara 
mayin dökülmesmi, denizaltılar yer· 
leştirilmcsini ve karakol vazifesi &'0-
ren tay,.areler cönderllmesbıi tekllt 
elmifllr. 

Amiral, bu tanm. İn&'ills filo
su ctiıütamlarını ciddi haaarlara ut ... 
ratacajıru diişll.nü.Torda. Htiler, öo
ıe bu leklıtı kaba.I elmif. BOnra, Al
man denla Wırti filosunun İn.rtlla ta
arnu:lartı'lo ha7U hasara uiradıiuu 
ve Balillı:&akı Bas tllosıına cib'i sa • 
retıe faik oldutwıu eô7"7erek red • 

detmeto karar vermifUr. 
Londra, 21 (A.A..) - Frans•nm 

cBir tarafında» bulunan İnC"ilb: seft ... 
rl kuvvetine refakat etmekte olan 
lleuter ajansının hm:usi muhabiri 
fiyle yazıyor: 

dlavanın rutubetli ve soiuk olma.-
sı kışm yakla.ftıtını cöst.ermektedlr. 
Bunuula beraber İııA"ills garp cephe
sinde her şe7 J'Olunda ,-tdiyor. Erk.a
nıharblyeye mensup yüksek rütbeli 

bir zabit bana ne;'ell bı.r ita.de Ue 
şöyle dedi: «Bu hava bizim a.rad.ıfı
mıs lıavadır. Görünüşe cöre havala
rın boznlmU1 müitefik kuvveUerden 
ziyade Almanlar için mUşkülita se
bep oJ&call:Ur .> 

Reuterln mıılıablrl şunlan ili•• 
e7lemekledlr: 
«Şimdi umumi karargii.lı~ &'•llJ'o

rum. Otomobille ve 7aya olarak cep
he haUının İn&'lliz muılahsında mil
lerce meaale btettim. Hava J'aimlll"'

lu, rü.zri.rlı ve eoiuktur .. Araziyi yer 

1er sa.lar basmıtlır. Kıl'alaruı manevi 
kuvveti takd;re p7and.ır. Askerler 
ıslanan elbiselerin! kurutmağa çalıt
makladırJar. Vazifeden dönenlere Si· 

cak bir banyo almak lınkinı veril -
nıifUr. Şı.:hır ve .kasabalardaki kah~ 
velerde haflf şarap, bira ve kahve sa
t.ılınakta ise de derecesi yüksek içki
ler sahlmamakt&dır. Askerlr radyo -
nun hususi neerJ7aUn.ı aLi.ka ile din

lemektedirler.> 
Paris, 21 (A.A.) - Havas ajansının 

askeri vaz.iyel bakkwdaki yan resmi 

teblifl: 
Cephede dünkü &'İİ.D, harbin başlan

cıcındanberi ka1dedilen en sakin ıün 
olmuştur. U7u,şu..kluk 7alnız topçu 
iz'aç ate:IJI ve tamamen haber alma 
mahiyetindeki birlı:a.o devriye faali
yeti ile bozulmu,tur. Gece sükfı.net 
daha derin olmUft.u..r. Vaziyet bu su
retle Fransız tarafında ted&fi'I ia&i
kamette inkişaf etmektedir. 

Yalnu ccpbede detu, bütün cephe 
&'erlslnde de her lürlti Alınan leşeb
büsüne kal'fl fa7daiı bütün lelblrler 
alınmaktadır. 

JMaJlno hatıınm &'erisinde l'eBİf bir 
böl.rede sivil ahallnln tahliyesi hak -
kuıdakl haberler 7atanlanmakldır. 

Bo şayialar ı:ntlhiemel bir ric'at ba • 
zırhtı için Jandarmalar tarafından 

lahklkala tev.....ı edilmeo.lnden ileri 
&'•lmitllr. 

CEPHE GERİSİNDE 

Alman Zayiatı Tebliğde Bildi
rildiğinden Çok Daha Fazla 
Loıııtlra, 21 (A.A.) - itimada 

şayan bjr menfo~an verilen ma
lt..1'ala göre Polonya harbinde 
A~manların insanca ve malze -
n.eı.ç ugradık...a.rı zayiat, Alman 
re.mi ıstaı.ı.stiklerinae gösteri -
len rakamlardan çok faz1adır. 

1 

Tanklarla motörlü vesaitin bil
haö6a hasara uğradığı söylenmek
tedir. Bunların büyük bir k.s - ı 
mı ıarıııre muıh:aç bir hale gel
mişti, Aradan birkaç a~· geçme
den kullanılmalarına im~ gö
rüLmcmektedir. 

BALTIKTA YAŞIYAN 
ALl\tANLAR• 

Berlin, 21 (A.A.) - Baltık 
mC.m..eketlerirı.de yaşıyan Al -
man • .-ı taşryan ilk vaıpurlann 
Daruıg'e ga.d.ı6'i Alman istiılılba
rat bürooo tarafından bildi.rH _ 
mektedir. 464 Ballıklı Alınan 
dün karaya çıkariliruştır. Bunlar 
Ad1emlııorl'a sev.kediıieceklıerdir. 
Burada evvelce gelen 700 Baı -
tıklı Alllnan bulunnıaJctaıdır. 

FRANSIZ KABİNESİ 
TOPLANDI 

Paris, 21 (A.A) - Kaıbine mec
lisi, nazır!ardan bir kısmının iş
tira kik bugün toplanarak 'billıas-

sa iktisadi meseleleri göriişmfrc.. 
tür. .... 

AMERİKAN ORDUSU 
.Vaşington, 21 (AA.) - Emin 1 

bır menbadan bLdiriJdiğıne göre ı 
haııbıye nezare.ı ordunun tensi
kini derpiş eylemektodir. Neza
ret her biri 40 b.n kiş.den mü - ı 
rekkep olmak üzere her an faa
liy<,, g meğe hazır 9 seyyar 
cüzu Lam teşkil etmek tasavvu -
rundadırlar. 

HOVER'İN NUTKU 
Vaşi.ngt.on, 21 (A.A) - Eıski A

merika Re;ısicumhuru Hover dün 
akşam radyoda bır nutuk s~li -
yerek tıecavti.z siliıhlarına konan 
ambargonun ipkası ile müdafaa 
sııahlarına konan am!bargonun 
kald.rılınası hususundaki teklif
ni tekrar etmi:ştir. 

Hover, bo!llbardnman tayyare
leri, zehirli ı.razlar ve tahteJllıahir
ler gibi sivil hlk.a taarruz etme
ğe yarayan silahları taarruz si
lahlan olarak ta<vsif etmiştir. Ha
tip, avcı ve rasad tayyareleri, pro
jektörler, tayyare dafii toplan 
vı:_,!!az maskeleri için konan am
bargonun bir hiırl daires:nde kal
dırıımasını tavsiye e!ıınişlir. 

Yalnız Sinema Jön Prömiyeri değil • Ayni zamanda Hamin de ,genç kahramanı... Ola.a 

JEAN-PİERRE AUMONT'un 

Harbe gi1mezrleıı, ANNABELLA ile beraber son 
C\>'\rel gür.et çevird$ ve 

Bu hafta S ~ R AV sinemasında 
Seyirci halk kütlesinin takdir nazarlariyle seyrEtlip al.kış tufan
briyle kaı.;ılaştı.klan ve Paris'in gece hayatını ... Bar ve otellle

rindeki sefihane maceralarını tasvir edeı 

ŞiMAL OTELi 
Şahcreooi mutlaka gidip görünüz. İlaveten: FOKS JURNAL'da 
Gancral Orbayın Lon.drayı ziyaretleri, Kalinesko'nun Cenaze 
mcra<iim~ Moda ve son dünya havadisleri 

Bugün saat 11 ve l de teırzilıi.tk matincle!r. 
• 

Finlandiyaya 
Yeni Teklifler 
Yapmışlar 

Lon.dra, 21 (A.A.) - Manohes
ter Guardian yazıyor: 

Sovyetier BırLği, evvelemir -
de Finlandiya meselesini haile 
karar vermic:o olmakla beral:>er, 
Ç.nin batı şimaıınde ve Türk.is
i.anda ehemmiyetli faaliyet gös
ternıektedır. hu memlekeblerde 
nüfuz tesisi mak:sadiıe geçenler
de birçok Sovyet suıbay ve mü
tc<iıassısı hareket etımi.şlir. 

Roma, 21 (A.A.) - Helsinki
deu ı.aiyan g"""ı.e.crine gelen 
maıüma.a ~re Sovyet hüku.me
ti, ~ m~y adan evve.ce derpiş 
ecü.en.cı"1€n awıa büyük mık.yas
ta talep.eme buJ.unmuı;tur. Söy
lon.dığ.ne göre .jovyetıer Biriigi 
bı~""'5a V 1oor ıimanının kendi
sin~ terkedümes..ni isW!mı:ŞJr. 

Bern, 21 (A.A.) - Basler Nadı
ricı Ht.eıı gazetesinin Stoktıc..m 
muhabiri yazıyor: 
Finlandıya hükfımeti, Muskova 

ya veri.ece>< olan mukaıbıl tek
lıll.erın tetk.ıkirı.e devam etmiş
ıir. Genel kurmay.n bir mümes
sili de kilbine mü;:_akeresine iştı
rak etm.ı:ş•olduğundan bu muka
bil tekilllenn askeri ma;hiyette ha 
zı teierrüalı da ihtiva elliği ve 
bilhassa Aaland adalarının mev
zuu bahsolduğu anıaşı.imaktad.ır. 

MoııkO>Va, 21 (A.A.) - 18 Teş
rinievvoıae Estonyaya gelen Sov
yet kıta.an, bu devlet arazisin.
de İ.Sj(al edecekl:erı iUJere vasıl 
oımw;Iar ve yer""imel!e ba.,,la -
mı.şiardır. Her şev in intizamla 
cereyan ettiğı söylenınektedlr. 

------00----

Hataydaki Alaya 
Sancak Verildi 

An~akya, 21 (A.A.) - Ovgen.,. 
ral İzzettin Ça~~ar beraıberinde 
J((ırgencra Muzaffer Ergüder ol
dugu ha.ıde dün Hatay'a gelmiş, 
İskenderun istasyonunda vali 
Şükrü Sökmensüer, parti müfet
tişi Hasan Reı,it Tankut, tarafın
dan karşılanroı.ştır. 

Oııgeneral izzettin Ça~. Ha
tay'a giren takvıyeli da,ii alayına 
merasimle sancak verdikten son
ra yanında general Muzaller, Va
li, parti müfettişi ve alay koıınu
tan~ Şükrü Kanatılı olduf(u hai
de Kmkhan ve Reyhan.iyeye gel
mişlerdir. Buradan Antakyaya 
gidilpı.istir. 

Vaii Sökmenısüer ta.rafından 
Turizm otelinde misafirler şere-
1.ne ·oır ögıe ziyaıfeti verHmiştir. 
Ziyafetten sonra orgeneral Ça
lışlar, a:eneral Ergüderlıe Yayla 
dağına ııit.mişJ.erdir. 

---00000---

Bulgar Kabinesi 
Kurulamıyor 

So!ya, 21 (A.A.) - Kral Boris, 
yeni kabinenin teşkili için isti
•are1erine devam etmiştir. Buh
ranın birkaç günden evvel neti
celenmiyoceği ağ:1<1bi ihtimaldir. 

Umumiyetle, KraLn, yeni ka
binenin teşkili için t<'krar Köse
ivanof'u memur edeceği tahmin 
edi'.rneklctlir. 

Kral, eski nazırlardan Pastu
hof, Geçe.if, Pclrof ve Oınar
çevski'vi kabul (tmi.ştir. 

Müessif Bir Olüm 

Bayan Vala Nured
din Va -NO Dün Gece 

V fat Etti 
Muharrir arkadaşım.ıs VW Nured .. 

din Vi • Nô'nun zevcesi Bayan l\lezJ
yetln dÜD ~ece Ortakö7 Şlla Yurdun
da vefat ettlilni e elle haber veririz. 

Bayan M01:lyet, Çürüksulu l\falı

mud Paşa merhumun· luz.ıydL 
Biricik evladını kaybetmekten m.a

temzede annesine, zevci Vıili Nured
dine ve diğer yakınlarına en samiml 

tui7etıerimizi sunarız. 

Cenau merasimine ald talsllit 
7arınkJ nüshamızda ilin edilecektir. 

iKDAM 

Şükrü Saracoğlu 
Ankarada Mera-

1 simle Karşılandı 
(Baştara!ı 1 inci sayfada) 

tokol şefi Barkof, Türkiye büyük 
elçisi Ali Haydar Aktay_ ve elçi
lik erkanı, harıciıye ve ziraat ko
miserlikleri yü.lwek memurları, 
Sovyet Rusya ile ecnt'!lıi meml.,. 
ketler arasında kültürel müna
seıbetler cemiyeti memurları, mu
harrirler, artistler ve muSikişi
naslar iştirak etmiştir. 
İZVESTİYA'NIN MAKALESİ 
Moskova, 21, (A.A.) - Tas A

zansı bildinyor: 
izvesıiya gaztefil başmakale -

si.ruie şu satırları yazıyor: 
İzvestiya mua.hedenin metnini 

hülasa ettikten sonra cliy>or ki: 
ÇemJ:ıcrlaynın beyanatından an

laşılıyor ki, 1ngi.liz - Fransız dip
lomasisi bir Türk - Sovyet anlaş
masına bazı ümitler bafılaırnakta 
idi. İngHiz ve Fransız matJbuatı 
İngiliz - Fransız - Türk paktının 
Savyet - Alman dostl.uğu için bir 
imtihan teşkil edeceğini iddia e
diyo_rJard.t. Bütün bu hal, Alman
ya ile Sovyetler Birliği arasına 
bir kama saplamak içut bazı he
saplar meveut olduğunu intiba
mı zaruri olarak hasıl etmiştir. 
Bir taraftan Tür.kiye ile Sovyct -
ler Birlıği ve diğer taraf.an da 
İngiltere, Fransa ve Türkiye a
rasında müvazi paktlar akdi su
retile Sovyetler Biri.iğini bi.has
sa Ahnanyaya ve sonra da Fran
sa ile İngilterenin Ak.deniz hav
zasında muhtemel düşmanlarına 
karşı tevcih edilmiş bir kom<ıi -
nezona ithal içi.n bir tcı;ebbüs 
yapıldı~ı fişi.Ur hale gelmekte
dir. 

Barı.ş ve emniyet politikas:na 
ve 3ovyet devletinin menfaat -
!erine sadık olan Sovyet!er Bir
liği, Türk;ye ile Sovye~ler Bir
liği arasındaki an'anevi dostluk 
üzerinde spekü~-yon esa.s1na da· 
yanan İı'J(:liz - Fransrz darb<'sini 
zamanında ve doğru bir şekilde 
görmüş'ür. Sovyctl<>r Bil'.,ğ!nin 
acık ve azimli hattı harekti Al
manya ile Savyetler Birl'ği ara
sında düşmanlık tohumu atılıma
sını tekrar tecrWıe etmek isti
yenlerin •mahirane• planlarını 
akim bırakmıştır. 

Yeni paktın Akrlenizde yeni b.ir 
kuvvet müvazeneöi ihdas ettiğini 
söylemiye lüzum yoktur. Karade
nizin en büviik devleti olan SO'v
yet !er Birli/ti bu denizin mahre
cine taalluk eden her şey> dik
ka!le takip etmssi icap eder. 
Türk - Framız - İngiliz paktı 
Sovyetler Bıriiğinin bilvasıta 
menfao.tJerine dokunmaıınaktad.ır. 
Pakla eklnen protolrolda Tür -
kiyenin ta"'11ıütleri sarih suret
te tayin edilmiştir. Türkiye neti
oe<;i itibariyle kendisini Sovyetler 
Birliii'ine karşı haııbe sürükliye
bilecek he~angi bir harekete iş
tirake mecbur değildir. 

Alman Elçisi 
Yeni Direk
tifle Geliyor 

(Bal tarafı 1 inci sayfada) 
karşı aJ'tll dosUükla mırllasıf bulan
dufumu an ve aıhhai ve saadetin.is 
ve TürklJ'e CambarlJ'etlnln refahı 1-
lçln en iyi temennilerimi takdim ede
rim. 

GEOllGB R. t 
FRANSIZ CUMHURREİSİNİN 

TELGB.AFI 
Ekselin& B. Alberl Lebrnn 
-Fransuı llelslcumllıı.nı-

Parls 
Türkil'e ile İn&'lltero ve Fransa r.

ruuıda. karşılıklı 7ardım pakt.mm 
lmu edilmiş olduiunu Ekseli.nslan
na bildirmekle bilhassa bahtiyarım. 

Cç memleketin bu yüksek kiymette 
vesika ile temhir edllen teft'Utl me· 
salimin bizim için Hlz olan ba-
rış ve seld.metl beşer davası için 

mı.i.smlr olma.sını candan dUeyerek 
bu. mes'ut mWıasebeUe s:ıdlkane ve 
hürmelk.Uane dostluk h&lyatımm 

kabuhi.Dü Ekseli.o.slarından rica ede
rim. 

İS:llET İNÖNÜ 
Ekselans İsmet İnönü 

-Türkiye Reisicumhuru-
Ankara 

Fr&ruia, Türk.17e ve İn&'iUere ara-
ünda karşılıklı yardım muahedesinin 
im.zilı.!J. munasebeille Ekselinsları ta
rafından kctide buyrulan mesaj be-
D.i fevk&lide miitehass.b eLnifili". Ba. 
v&ikaınn yukack ehemmiyeti, bu ve· 
.iik.a.d.a hem asil Tü.rk milletine kar-
ft beslemekten hitbir zamau farli , 
olmad.ıiı Jtim.adm mukabel~lnl ve 
hem de ayni barq ve terakki ülk.Wü
Dün takibine blrleşmlf bulunan üo 
biıyük mem.lek.eı arasında sıkı ve a
çık (.eşriki m~ln :r.aınan ve rehi-
nesin.1 &ören Fnruız milleti taratın -
dan sevln('le aelamlanmışbr. (iost.er

dJti nezaket ihıtm.ımından dola3•1 ek-
ael.Uı.ııJ&rına k-şekkur eder ve te -
C&YYW' kabul etmez d~Uuk hissiya-

tımm 90k aami.ı:;n; olduauna in.an -
mala.rını kendilerinden rica ederim. 

ALBEllT LEBRUN 

Ankara, 21 (A.A.) - Bu akşam 
Fransa sefaretinde G~neral Vey
ga..ıırl ve General Vavei şerefıeri
ne bir '•yafet verilmiştir. Ziya
fette, Ba:;vekil Dr. Refık Saydam, 
Genelkurmay Ba:;kanı Mareşal 
Fevzi Çakmak, Hariciye ve Mıill 
Müdafaa Vekilleri, İn.giltere se
firi, harici"e erkfını sefaretler 
erkanı ve Türk, Fransız ve İngi
liz generallerinin maiye~:erinde
ki zevat hazır bulumnuşlanlır. 
Ziyafeti parlak bir süvare takip 
etmiş ve süvare geç vakte kadar 
çıok saınıiırni bi,r hava içinde de
vanı eylem.iştir. 

IRAK BAŞVEKİLİNİN IllESA.Jı 
Türkiye - İna'lltere ve Fr.uısa ı.ra.

sın.da kat"fılıklı 7a.rdım muahedıesln.ln 

imzası mWıa.sebeUle, Irak Başvcklll 
Nuri El Salt tarafından Başvekil Dr. 
Relik Saydama bir mesaj röuderilm.lş
tir, Ba.şve.killml:ı bu mesaja. teşek. -

kürle cevap vermiştir. 
Roma, 21 (A.A.) - İtalyan mal -

Fakat nihayet pakt ·bir barış 
unsuru olarak telfıkki de edile -
mez. Pakt inı:ıiltere ve Fram;anın 
Türkiyeyi haı1bin kenar:na ka- ' boatı Anlı.ara aula~ma.sı hakkmd:ıld 
dar sürükledilo!erini göstermek- İn&'llh ve Fransu ueşrlyaluıa ve bll-
tedir. Bu pakt mucibir.ce Türki- hassa doğu Akdenlzlndeki yeni niza-
ye A1manya ve ltalyaya karşı ma dair İlalyan hültilmeUnln düşün-
t~iltere ve Fransanın yanın - ceslni lstihraca çalışan yuılara bü ... 
da harp etmeyi taahhüt eyLmiş- 1iik yer ayırmaktadır. Bu yazılar, i-
tir Sovyetler birliğinin., Türki - lalyanın pakim lmu.smda bir mahsur 
ye~in Fransız - İn,l?iliz kuıli:l-yo- &'örmiyeceğfni aksettiren bir mü1i -
nu ile böyle bir ittifaktan bazı yimel ve cemlleki.rlıkla neşredilmiş-
şeyler kaybedelıiloceğini söyılü- lir. 
yorlar. Gazeteler, Romanın idaresinde bir 

Bu şüphesiz doğru değildir. tuna devlclierl bloku lesls için itaı-
Sovyetler Birliği, bHaraflığ'.nı ve 
hareket scvbeslisini muhafaza 
ede"'k bu bl<>ka girmemi.şiir. Bu 
hal. baru;ın muhafazası bakımın
dan ~ Uı>he5iz iyidir. Bunun.la be
raber Türkiye için de böyle oldu
f(u söylenemez, Türkiye en ya.kın 
bir zamanda politikasında akis 

yaya hlb.p eden bütün seslerde alika 
ile kaydt"Y't"mektedlr. 

'bul.mamasına imkan olın,yan bir 
mcsuliyet deruhte eylemiştir. 
Heriıalde Sovyetler Birliğinin o
lup biten şeyden dolayı teessür 
ve teessüiüne sElbep yoktur. 

Geçenhafta yer bulamayıp da dönen bin !erce .müşterilerimiz 
üzülmeyini:z 1939 senesi Fr3'llsız !ilimlerinin baş tacı ... Fransız 

san'atının eşsiz harikası ... 

jEAN GABiN - SİMONE SIMON'un 
Bütün Rekorları Kıran Şaheseri 

Hayvanlasan insan 
A 

Bu Haftada LALE=== 
Sinemasında 

llive olarak: En son Metro Jurnal'da haııp haberleri. Bneün 
saat 11 ve 1 de tenzilatlı hali< ıınatineleri 

Telefon: 43595 ~ 

Muazzam bir ,aheserin son hafta&1 ve son gUnlerl 

ARiE ANTOiNETTE 
nüshası Yalnız iPEK Sinemasında 

Bugün seanslar saat 11 de ten.z.lıatlı 1,30 - 4 - 6,30 ve 9 da 

s.~ - 1 --
ATATÜRK'Ü 

Yazan: Rahmi Yağız 

Atatürk, Mehmet Kamile: " Sen de Doktor 
Değil misin ? Bu Seferki Suyu Sen Al ! " Dedi 

- Üçüncü defa su alınacak! 
Hekimler bu emre mul<waat 

mecburiyetinde idiler.. O saıbah 
nöbet sırası kendisinde olıınııd.ı
ğı cihetle profesör M. Kemal Ö
ke sarayda buluomuyor, GiUha
ne hastahanesindeki dersine git
miş, onunla meşgul oluyordu. 0-
per~tör hastahanedeki cerrahi ol.er 
sini ve kliniğini ikmalden sonra 
saraya gideceklL 

.Elbocli Şefin verdiği emir üze
rine hekimler Opera.tör profe.;ör 
M. K-0m i aradılar.. Onun sa
ra,yd ~~unmayışı dolayıs.ile o 
gür _ .1 ıralmakla gcç:recek:e-
rirı. uma.ak bu neticeyi Ebedi 
Şefe arze tıler: 

- Efrndim, M. Kemal &>y sa
rayda değil. Onu bek.liyeceğiz! 

Ebedi Şef emiıılerini tekrar bu
yurdular: 

- Aratın, buldı.4rıın! Çal:ıuk 
su alınacak! 

Bu emir üzerine gerek müda
vi ve müşav:r hekimler heyeti, 
gerekı;c umumi katip ile maiyete 
dahil bu· un an rovat op.reatör M. 
Kemal ö;,;eyi aramağa başladı
lar. 
Birka~ saat devam eden arama

da profesör bulunamadı .. Gülha
nede cerrahi dersini ve kliniğini 
yaptık an sonra oradan a;·rılan 
hekimi arayanlara; hastahane -
den ç:klığını fakat nereye gitti
.l!lııi sö ""mrd~:n~ bir defa da 
Cağalo;;lundaki muayenehanesin
de aratılma.sını tavsiye ve f!V ad
r.:'Sinı ,·erdiler. 

Ö,,. 'l'e kadar süren aramada 
müsbet bir netice elde edileme
miş, operatör M. Kema.l hlQbir 
tarafta bulunaanamış~ı. 

Fakat sarayda, ElQı>di Şef; em
rinin süratle yerine getirihnesi -
n~ suyun verdiği ıztıraptan tek
rar bir operasyonla kurtulması
nı emretmiş, yeni b\r kriz baş -
langıcına delalet eden asabi arax 
tikler içinde bunun çal:ıucak ya
pılmasını istiyordu. 
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Hekimler büyük bir telaşla tek 
rar tekrar daireye mı.iea'Vir salon
da toplaıı.ıyorlar, he;ıGinin ağzın
da sakızlaşan: 

- Ne yapacağız? Nasıl edece
ğiz? M. Kemaı Bey de ıne:ydan
da yok! 
~era dol.aşarak bu işin hal 

tarzını düşünüyol11ar, bir türiü 
karar veremiyorlardı 

Hekimler karar verseler dahi 
bu sefer suyu kim alacaktı? Hu 
da ayrıca Ç'Ok ehemmiyeUi bir me
sele mahiyeti alan bir keyfi:yettL 

Hek"'1lerden hioborisi üstat 
operatör M. Kemalin iki defa yap 
tı.ğı operasyonu yapmak için ken
dilerinde arızu ""' faaliyet göre
miyor1ar, biJlıassa bu noktaya ge
lip takilınca: 

- Peki, suyu kim alacak? 
Şeklinde bir sualle biritıirlerini 

yoklUVQrlardı. 
ÜÇÜNCÜ VE SON DEFA 

ALINAN 3U 
Maamafih, tekımil teferrüafile 

birkaç saatin içine sığacak kadar 
oran maddi ak.ışı kısa olan fakat 
tarih önünde ~nca ehemmiyeti 
bulunan bu hadise, üçüncü su al
ma kevfiyeti Atatürkün ebediye
te intikalinden 7 gün evvel, 3 teş 
rin:Sani 928 günıünün öf:leye ya -
kın zamanında rereya~ ediyor -
du. 

Atatürk yeni bir buhran baş -
lııy!l;ı karşısında bulunurmı.ışca
sına asaıbi ar.z belirterek: 

- Suyun almmıısı! 
etrafın.da birib•ri ardına emir ve
riyor, M. Kemal Ökeyi henl ha
ni her tarafta arattıktan sonra 
ıbunu anetmek üzere huzura gi
ren doktor Melıımet Kfunil Beclt 
daha ilk cümlesini: 

- Erendim, suyu almak üzere 
M. Kemal Beyi arattık. Bulama.
dık! 

Şeklinde tamamlarken Elbedt 
Şef yataklarında yan d~la -
rak: ( ...... ~) 
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GÜ~ÜN TENKiTLERi j 1 ;ı;J~~UU~ 
Ne Mutlu Türküm Diyene 

1 
<na. tanılı 1 lnel say(ada) 

Dün 11.çam: bucak.su. sınırlar lçlıule 
benli.!;lnl bybeimlş bir lmparalorlulı: 
vardı; bllC'ilns:e milU aıwrlan ortasm
da anlı, p.nlı, büyük bir TürJd.7e 

Cumllurl7ell vardır. 

Bu paki münasebellle ebed! Tür
kiye Cümhurlyellnln Ebedi Şeflnia 
ebedi bir sözü röisıimuzü bir ko

n: daha kabarttı: Ne mnUu Türküm 

diyene! 
SELAMİ İZZET SEDES 

Eski Başvekil 
Rauf 

(Bas tarafı 1 inci sııyfada) 
clrmlş olan umumi at kanunlan, ı. -
nat olunaa f" ı, .. ~,t' r cttlil l'ibl 

mahkemenin la4esln1 de pyri müm
kün lulm.ıi? , .: Iı..•h""1,;. •c iade edile .. 

bilse i~ beraat.uıın muhakkak. ol& .. 
caiı kanaatine vanJmış oldui'u ıö -
riiimüşlür. Sayın ikinci mwılehlpleN 

bildirir "" i.liıı ederim. 
C. H. P. Genel Baı;kan Vekili 

Baı;vekil 

Dr. REFiK SAYDAM 

UBFA MEB'USLUGU NAMZEDİ 
Ankarr., Zl (A.A.) - Urfa meb'ıo

a All StJp Ursan.p.n. ölü.mü dola· 
yıslle bofalaıı Urfa meb'uslujuna Na
tuı. VeUletl demirJ'ol inpal dalre8i 
relsl mühendis Razi Soyer'in C. B. 
P. Genel Başkanlık dlvanuıea nam -
zetliğl karariaetırılm1'1ır. Sr.:rm iklD.
cl münlehiplen btldlrlr ve ilin ede
rim. 

C. H. P. Genel Başkan Veidli 
Başvekil 

Dr. REFİK SAYDAM 

Erzurum Hatbnın açıl
ması münasebetile 
Erzurum hattının işlet.meye a

çılıı1ası münasd:ıcıtile, Başvekil 
Doktor Rciik Saydam ıle Nafıa 
vekili Ali Fuat Cebesey arasın
da telgrafilar teırti edi.lmiştir. 

Hazreti Muhammet 

Ve 
Haccacı Zati m 

Çalgılı Kahveler 
ve ince Sazlar ! 

Eııkl İolııııha.I ha:ralıa& dair kuv
vetll etüd ve bllcl u.h.lbl olaD Selim 
Niizhel, .r .... ıeıerın blrindb, blrkao 
,rlindllr •Semai ka.bYeierla nl JHIJ'Ol' 
Ye bu :ruumı.n bir 7Uinde o kalıve-
lerin hallnJ fÖ7 le ""lalt7 or: 

cSemal kahvelerinde ı;al.rıc.ılar ve 
cı.iırlkanW yerlerine kurulp vaxi7ei 
aldıktan aonra )ı:a,.toea kahvede ne 
tıkırdı, ne pıb.rtlı k.&lır, maaalard.akl 

kahve flneanlan. •• bardakları der
hal kaldınlır, atuJardakl yr.ııan si -
carabr hemen 10.Ddlirulur, herkes 
&.am m&nasi•e tıs keslllr, art.ık ortada 

ne bir Hll', ne bJr netes... O saı:na.n. 

bafb7aıı ıır.l.rı ile maniler, k-1&<. 
divanlar, 7ıldnl&r, semailer, d...staıı

la.r bUl.ü.n ha&lrun ta.rafından sonu
na kadar hep ba sess.lıti.11: bu ta.çur, 
b11 lnlum içinde dinlenirdi.» 

Selim NÜL!ıclln iyi bir teUdk mah
sulü olArak a.nlatmakta oldutu bu se
mai kabvelert..ın bir adı da (Tulum

bacı ~ve.>I) idi ve eski Ramuaıı 
&'tcelcrl, bura.lan doldııran.lann çot<ı 
da halis mablls tulombacılardı. Fa -
kat, koskoea bir tulumbacı k.a.bveWnl 
dolduran bir aıa,. tulumbacınuı. • 
za.m&nkl muslkJ terbiyesi, musiki UY

kini, mnsikJ dini yl.şlnl bir rö:ıönün4ı 
l'ttirin; bir de hem o zamanki, hem. 
daha eonrakt, hem de şimdlkl çal -

plı .razJno ve balıl)elerde musiki dln

leyiflmiao balwı da aradaki wkı dd-

o zamanki catrılı kahvelerde daha 
mııslld başlarken berk.es. ıanki bir 
mukaddes ,.erde bnlf l'ibl derhal el
lerindeki sJ.ıaralan sündürüp dudak
lanndakl kahve fin<'.anlan.Dı bıraJta.... 

n.k tıs keslliJ'or. 
Ölekl ,,..ıplı 7erlerd• ,Janl moclenı 

l'uinolarda. baboelerde ı.e çr.lr;ı ıı. 

blrtlkle durmadan bira, koıı:rak, .... 
~ rakı. Pb'aıı. pllW, midye dolma
•· fındık. fıstık ah7tınJ.ı:7or ve ea 
bayağı, • liuball perdelerden kar -
şılıklı kon~malar ve palırdılar d
rültiiler musikinin natmelerlle, alba
şı gidiyor. 

Sonra, o unlh tıııambaeılarm bll-
tiin çr.l(llan bir klimet bir çlflenarr. , 
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bir dari>uka, bir dili 11184&daD ibaret.. 
Berikilerin o anım. nullı:.. nuenla 
çalp takım.lanıu ı.e kf'm.a.Dlar, ke -
mençeler, adlar, ~ümbüıtJer. neyler. 
kanunlar, &a.0turl&r, tanbu.rlar, narin 
tdler Pbl en kibar sazlar leşkll •ıll-
yor. . 

Arr.dakl "1 1uıl anısllcl n.uıımr. -
buln bir lnr.I delil m!T 

O'SMAN CEMAL KAYGIJ.ı 
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Saltanatın 

İspanyanın 
Emevilerden A1>basilere İntikali 
İdaresinde Değişiklikler Yaptı 

- İşte delikanlı, dedi, Zenati 
lr.adınlan verdik1eri sözü böyle 
tutarlar, misafirlerini böyle hi
maye eclerier .. 
Abiurraılıman bu ınıııbterem 

kadının ellerine sarıldı.. 
Ve o elleri minnet~ ile 

ıslattı. 

* 
(Jlıni Habib) in aııkeıieri gen 

dönmiişlıer, arad.ıkilarını bulamı
yarak awlıet etıniı;ileı:di 

>Bütün köy .mnç içinde çal -
!lı:aruyoıdu. 

Herlcesin diHııcle Mıdurrah • 
manın ve Anol<ranın karısının 
isiıııi'eri dol'ıışıyor, al:ice:ıııııp Zena 
tiler misafiderini:n a111&tt.klan 
ö1iiın teblH.lresj şerefine şenlik ya
pıyor]anlı. ( 1) 
Anıdan y1:ıııe @ar geçti.. 
Abd~ AN:ıistamn 

ölüm çemberinden kurtıild:cğıı 
günQeri>eri 8ek:ir< oıene dlmuştu ... 

Bir gün k~ sahilden, :ispan
yadan gelen bir Beıtıeıi, 1.eıı.a -
tilerin ~ bjr l1'll>er getir -
dil. 
Araplar~ iki parti ()1... 

muşlar .. Bir lasmı yeni kurul.an 
.Aı1i>a6t Saltanatma tabi. dlmak is
tiyv, bir kımm :iı9e evvcldenıberi 
devam eden idare şelrı!<ne taraf
tar -
İ5pmıya ~ wve1, tii Emelli

lerin sa:ltanaflannm ilk: ~ele -
rinde fellhedilmişti (2) burasını 
Şmıdan gönderilen ve Hallieler 
tarafından t~ edileıı vllfiler 
idare edıeı:lerdi 
Saltımatm değişmesi, Eınevi

li.Jerden Afi>eıdlere intikali İs -
paııyanın idare teşkilatında bü
!P deı'tiı:;ilıfö kloer yaptı. Esıasen 
burası Arabistan& uzak olduğun
dan Albbasiler buranın idal'eSi ile 
pek meşgul ol:ııruyodanh 

Bu sınıeıtıle bir mii.ddet ve Ara
bistancla Aflbasiler hükümran o
lurken Eı:ıdüliiırte de Emevi va • 
illeri vıızifelıeriııe devam ett:iler. 

Fakat nilbayet ihtiras Jıruvrga
sı, rekabet, entrika, fesat dolap • 
lian blll'ada da dönıneğe ba:ş.ladı. 

Ve i.ş, iki partinin biribiri aley
hine ayaltlanamk biri/birlerini kır 
malan derecesine geldi. 

İt;te Zenatilerin lOOyüne uğra
yan Beri>eriyelinin getirdiği ha -
ber bu vaziyeti bildiriyoıdu. 

Anokra çok :ııekl_bir .ıauıdı 
.Abdurralnrnına · 
- Siz, dOO.i, bu vaziyettıen ni

çtn istifade etmek isteıniyorsu -
nuz? Münkariz bir ~altanatm sıon 
ferdi ve varisisiııiz.. Mademki İs
panyada sizin hanedanııı= se -
ven ve size tabi olmakta devam 
ed:eıı bir parti var, neden onla -
ra bir ru.ıer göndermjyQrsunuz?. 
Belki bu ~ için güzel bir istik
bal h&Zll!Lar .. 
Aıııokranm hakla vardı ... 
Abdurrahman tarafından yapı

lacak bir teşe!bbüsün muva:ffakı
yetile netice vermesi ibtiınıali mev 
cuttu. 
Sadık &lir de Aıx>krımın fik. 

rini terviç etti ve: 
- İstersenirz bizlat ben gidip 

(1) Alıdurralıman Anolıra ailesini 
Endüllls aa11anamu elde ellllı:leıı IOll• 
ra 7aııma ald.ı.nmş ve onlara k&l"fl 
mlııoel 1ılsslnl f'ıleo ıröslennı.tlr. 

(2) İsp&oyanıo Tarık ve Muaa bin 
Nasir tanılından fellıl biQiılı: bir ta
rih faslıdır. Ayı.ıl zamanda meraklı 
ve thtlpmh satııaıar eden b• faslı 
aynca 7aaacatım. K. Ş. 
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bir kere vazi;}oeti aıılı:y_anm. İcap 
edenlıer le göriişeyiın.. 

Dedi Abdurrahınana hiç ümit 
etmediği, hatır ve hayallııden ge-
çinnedij!i bu saltanat rüyası hoş 
geldi ve Beditin bare4<etini tas
vip etti 

Bedir, lıü:Yiik iimitler}Q denize 
aı;ıldı ve İspanya toprağına ayak 
bastı. Buradejkiye ayrılan par • 
tinin en Jruovvetmi oıLanların ele
başları ile görliştü. Onlara ll>A 
Müslimi Ho~~ ltit•lindeıı M>
durnıbman EmıeVmin kurt>dmıış 
olduğunu müjdeledi. 

Bu haller büyük bir memnuni
yetle karşılandı. 

Endülil5 umumi valisi (Yaıu -
fU!kalhrl) ye muarız olan bu par
tinin reisi (Bedir) e sordu: 

- Şimdi Abdurrahman bin 
Muaviye nere:le? Ve davet ede
cek olursak icabet eder mi? 

Bedir cevap verdi: 
- Karşı saiJ.j]de, Afrikada, Ze

natilerin ııezdlerinde misafir -
dlr. Ne zaman isterseniz dıweti
nize icalıete ha1:ıniır. 

Bunun iitzerine hemen u.fa1r bir 
kuvveti sefa-zye lıa:ıırlandı. Ken
dilerine iııdıap ettikleri yeni hü
kümdarı J;&yik o~ ~-
1e getirmek için gemilere bine -
rek d.!!nize a.;ıldılar. 

Abdurrahman, Bedirin leşeb -
büsünden memnun olanakla bera
ber onun bu işte muvaffak olabi
leceğini hiç ümit etmiyordu. 

O kadar bedbin olmuşlardı ki, 
tallinin kendisine gülm iyeceğine 
artık o derece kanaat getirmiş -
ti ki, uzaktan gelen gemileri gö
rünce bunların kendisine değil 
fakat yeni bir taarruz.da daha bu
lunmak için geldiklerine hük -
metti. 

Tatlı hakikati ancak İspanya
dan gelen kıil:ıi.re ve parti reisle
rinin ellerine sarılması ve ayakla
rına kapanması üzerine anltadı. 
Onların tek.lifle!'ini memn uni

yeUe kabul etti. 
Daha birkaç ay evvel burada, 

bu odada Anokranın karısının 
fistanı altına saldanarak hayatı
nı zor lrurtarnuş olan Abdurrah
man şimdi ayn.i odada, ayni ev
de koca bir mkenin idaresi ba
şına davet ediliyordu. 

Taliin bu müteı:at cHveleri ve 
kaderin nihayet kendisine gül -
mesi karşuıında gözyaşlarını zap
tedcmiyen Aıbdurr;ıhman gayri
~tiyari ağlamağa b~ladı. 

(Arlı:uı var) 
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P A Z A R 

Hicri: 1358 .1.uml: 1155 
10 uneu •7 Gün: 2115 B. Tep:lıı: 9 

Ramasan:: 9 Hınr: 170 
Gün .. : 6,17 Akşam: 17.21 
Öfle: 1L59 Yam: 18.Sl 
hindi: H.57 İmsak: t.fl 

HA VA VAZİYETİ -, 
Yeşil köy meteoroloJl istasyonundan 

alınan maJümata nazaran yuı1ta h
va Trkyada ~k bulutlu ve mev .. 
di yaiışlı, dlier bö~elerde umumJ -
yetle kısmen bulutlu geçml:ttlr. Ruz
l'irlar dolu Anadoluda !}ark.i, diğer 

bö!ı'elerde cenubi istikametten, do
luda hallf, dlğ'er yerlerde orta k.uv .. 
velle eıım(ftlr. 

Dün İstanbulda hava bulutlu 1"e9-
miş, riizri,r cenubP l'a.rblde.n saniye
de 1 - 2 melre hnla esmiştir. Saal 14 
le hava la07llLI 1011.0 mllibardı. Sü
hunet. en 7üksek 26,4. ve en dliıjö.k 

l 2,8 ııanllsral Jı:aydedllmişUr. 

l-IAZRETJ 

UHAM·MEf 
Yazan: Ziya Şakir 
Temel inşaatında, Resulü Ek

rem ilk taşı mUbarek el'Lerile koy
mu$ardır. Ve sonra sevgili yeğe
ni (Ali) ye, ve ı;izide sahabe -
!eri (EbOOekir> ile (Ömer) e de 
birer taş koymalarını emir hu
yu rm uslardrr. 

Temelin dcriıı.J.iği 3 arşın .. V,. 
t(mcl duvarları, binanın yer hi
z:ıs .a kadar kfunilen taştan .. 
Binanın cidarlannı teşkil eden 
duvarlenıı alt k16ımları, (Saide) 
deniien tar'2Xia in.:;a olurunu.:;. (ya. 
n , iki.şer kerpiçi enliliğine, ildşer 
.kcrp ıçi de ıızwı.Iuğuoo dizmek 
suretile.) 

Üst kısımdaki duvarlarda da 
(saıru'tl denilen usul taldp edil -
mlş. (yani, bir kerp.içi, diğer ker. 
pıç üzerine koymak suretiJe.) 
Binanın tavanı yoktur. Ancak 

Tefrika: 62 
,ıııü~in hararetiOOen ve yağmu
run tesirinden muhafaza için, 
bir siper yapılıınıştır. Bu siper, 
hurma da.1.larının ve yaprakları
nın üzenine, killi toprak döşemek 
suretile vücude getirllımiştir. A
sıl binadan, biraz yüksekçedir. 
Üçü sağ ve üçü <!e solı:la olmak 
üzere, altı adet sağlam hurma 
a'1acından direk, bu tavan sipe
rine istinat teo;kil etmiştir. 
Binanın ilk şek:lıiııde, üç kapısı 

varciı. .. Biri, şiJndiki (Mitırapb)İn 
bulunduğu yerrle olup bu (cüm
le kapısı l idi. Namaz kılmak 
için gelen ooınaat, bu kapıdan ~ 
rerdi. Di[ıer iki kapı.dan birine 
(Babu Cibril) d~riııe de fBaıbü 
Raıh ime) ismi verilmişti. 

M.esciıdi şerit tmnam olduktan 
sonra, Banı'lü Ekrem mescide 

Nafile, Maarif 
İşlerimiz· de 
Düzelemiyor 

(Baıı tarafı 1 inci sayfada) 
hrken kona.lan 11.111.l ve utum. sene -
Din son.wa ve tmUhan zamanlarına 
kadar devam etmemiş, muhakkak do
ku a7hll: &abstl möddeUnde bir, hat
li b~ deilşll<lllL 7apalcUiı bayrel· 
!erle, beliti de delıfellerle sörülmii4-
liir. «Der işle mavalhll<17eUn, 7e
l'ine imi.il l8tillrv ve sebattan iba
rellin Piri basil bir haldkaü tekrar· 
lariı:ea iman, mala7anl llÖYliİl'onDll!I 

Pbl bir ösünlö hls9edi7or. l'Mal bu 

- - bir baklltall, blslm Maarif 
Velllellne simde oo defa lelr.rarlaaalı: 
ve her suete, her Pn başmüalesial 
7alnıs b11 davaya hasrcıse yine k.lfa
nt etmez, J'iııe az S"elir. Bizim için 
çocllklanmıun tahsU ve terbl7elerl, 
hayallan ve iaıilı:balleri elbet Frao -
mlarıo (MaJbıo) hallındao vqa.Juıt 

Btiseyln Cahldlo keodloe yesano 
1tenD&7el makale ittihaz eJ'lıedtfl 

(Ma70 Kampl) hlltiyelerlndeD daha 
901< iiııtiio, daha ooJı: ebemdlr. 

Her sene tmUhan mevsimi ile p .. 
701 büyölı: ö~üde bir de filı:iyel, ah 

ve eolo devresi ~il/ ol070<. Co • 
culı:larunwıı lmUhanlarda muvatfalı:J· 
yetslzlik1erinin tahammül edllmes 
derece7e varmumdaıı dolayı. y&lnıa 

o zav&l.Wan kaba.JıailJ bo.luJ'oru.s. 
Şüphesiz onlarm. da kaba~eri var. 
fak&I ellerlmlsl vicdanlarımısın tislüoe 
koyarak Allah rnası kJn itiraf eıme
llTiz, ki bu Jı::abahaUerlniD mes'ull7etl 
Tine onların, cJetll, onlara, hayatın 

J'&lnıs seTkien, hasuzdan, az çalışıp 

çok kuanmaklao ibaret balunduila ı 
ouarb'elerinl öireleo ha7alıodır. 

Yeni Maarif Veklll Hasan Ali Yü
ceJiD, senelerdenberi devam eden bu 
Jı:anşılı:lıl<lara, bu procnm deilştlrmelı: 
ve iecriibe yapmak marifetlerine ni
hayet vereceiini kuvveUe ümit edi -
yorduk. Çünkü ba defaki Maarif VekUI 
herbaoci bir semlteıı les&düfeo sel
me deiil, faJı:al ocaktan yellfme bir 
Maarl!çldlr. Falı:al bu sene mesela li
selere devam ve ders saaUeri hakkm
da lhdas eclilen bermotad 7enJ usule 
bal<arak, Hasan Alinin de, bu işlerde 
maatteessüf &'elişlcü.zel karar verdl
ftne hü.lunetmek mecburiyetinde ka
byorus. 

l\Ieseıa İstanbulun het semtindeki 
mekteplerde derslere sabah saat se
llide başlanması emrolunmuş. Bu 
emri verenler, acaba hiç İstanbulda 
bulunmamışlar mı, İstanbulun ne 
Jı:adar dağınık bir fclılr oldutıma bil
mezler mJ, hele İstanbul vesa.iU nak
Uyesinln ne kadar berbat blr halde 
balaoduiunu da hiç lecröbo elme -
mJııler midir? 

Bakırköyde oturan bir muallim ve
ya ~lebe Bebekte Roberkoleje, Sa

mat7ada olorao bir talebe, Haydarpa
ıacıa liseye ır!lmelı: mecburl1ellode ise 
saat ısekizde derse 7eiişmek için evin
den kaçta yola çıkmak. Hizım celdlil
nl acaba ~Iaarif Vekil.etinde düşünen 
bir kimse yok mudor? 

Derslere böyle sekizde başlamak ka
rarından sonra günün beş derslnln 
1abahtan öğleye kadar okutturulması 
clbl insan dilşündükce zihnlne doku
nan lltlncl bir karar ver~tlr. Blo 
beş saaL zarfında birbiri arkasına beş 
ders okatturutursa bu kadar dersin 
talebenin kafasına l'irmestne, bunun 
ezberlenip ötrenllmeslne imki.n var 
mıdLr? ?tlaarlf Vekiletlnde mühim 
mevki sahibi olan Beylerlmb, vakWe 

t K D A M 

YUNÜ 

ZAYİ MAKBUZ 
Siiıneıbank birleşik yün iplik 

'V" dokuma falbrikaları müesse
sesi n9nıına Mudanya gümrü -
ğünden almış olduğum 484220 
BllY ılı 26.8.939 günlü ( 880) lira
lık Günıriik maklbuzu za.yi ol
mll§tur. Ymiden bir sureti çı -
~ aslınım hülonü 
yoktur. 
Kom187oncu ııı:. Kemalellln Toı>euotla 

"8nunl Mümessili ve Neşri,yal Dl· 
rektörü: A. Nad, Basıldı.il Yer: 

Son 'l'elgraf BaıwnevL 

hep mektep 1alıslU aörmem.İ.ller mi
dir, ili mel<leple<den yetişmemiş

ler mJdJr? Acaba o zaman kend.llerl 
böyle ırariıı labsll ualüoe tabi lulul
mut ols&lardı, flmdi ne halde bulun
muş olacaJı:lanıu bir defa laha77ül 
nuari&rı ön.iine S"ettrmesler ml? 

İşle bu sene de, Maarif Velı:i.lellnln 
damdan düşer ,pbi yaptaiJ iki yeolll
tln mahlyell töyle sekiz on satırlık mu
hakeme ile me7dana çıkıveriyor. Biz 
istikrar beklerken, b.ilikls bir .ınüd
det. tecrUbeden sonra dei:iştlrileceii 

muhakkak olan yeni kararsızlıklarla 
karşıJ~mLır; bulu.nuyoruz. NlLeklm de
vam aaaUerioin (l[q mevsimi) baha

nesile tim.diden seklz bu~uia çıkarıl
masına. karar verilmiştir. Yani Maa

rif Vekileti kendi yeni kararında iki 

ay bile oebal edememiştir. 

Hiç durmadaıa devam eden bu de
filJLJı:JiJı:ler lsbal ediyor, iti memle -
kette Maarif derdi, tahmin ve tasav
vur edlemiyecek kadar btiyi.iktür. 
Bu derdi tedavi lse 1\-laarit Vekıileti 

Jçin lmkin haricindedir. Senelerden
bcrl hastalık ayındır, doktorlar da ay
nıdır. Görülüyor, ki bu doktorların bu 
hastalıta llio bulmaları iklidarlan 
dahilinde deflld.ir. 

O halde ne yapmalı? Maarif idııre

slni ortadan mı kaldırmalı1? Tabii 
o da. olmaz, 

Bizce yıllardır devam eden bu ka
rarsı.zlıklar, nihayet çocukların haya
tına, 7a.ni Türk vatanının istikbaline 
tealhik ettiği ciheUe, BatvekU Reflk 

Sa7dam, bu işi ıra7et mühim bir dev
let ili addelmell ve mesela halı:ilı:alen 
deterll Maarlfçllerimlzdeo, Maarifi• 
alaka.dar çocuk velUC"rindtn müteşek
kil bir Jı:oınlsyoo leşJı:IJ elllrmell ve 

bu komis7ona beş senelik bir Maarif 
porrramı tanzim etilrm.elidir. Şu ci
hett.en, bü7ük küeük hepimiz emin o
ıatun, ki Türki:yemlzin itilismı ve 

medeni sabada büyük paye sahibi 
oldu.tunu istiyorsak (beş seneUk bir 
Maarif plioı), ıwıhul (boş senelik sa
nayi) pli.nlanndan :rüz defa, belki 
bin defa daha mühim, da.ha müsta -
celdlr 

EBUZZIY AZADE 

Velid 

BURSA- MERiNOS 
Makine ve Kroşe 

Yiinleri 

Beyoğlunda BAKER Mağazaları 
En birinci lngilis ve Fransız kumaşlarından mamül 

Trene· Kotlar, Gabardinler, Palto· 
lar, Tüvetler, Spor ve Fantazi 

Kostümler, Pardesüler 
Her yerden müsaid şartlar ve ucuz fiaıtılarla satılmaktadır. Çe
şitler bozulmadan ewel ihtiyacınızı B A K E R ımağarı:alann
dan temin ediniz. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün "agrrlarınızı derhal keser 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz, --- --
İstanbul Vali Ve Belediye Reisliğinden 

İstanbul Umumi Meclisi Azasına 
İstanbul umumi meclisi üçüncü lııtihap devresinin ikinci yılı Teşriniaani 

içtimaının ilkini 1/11/939 tarihine rasUıyan Çarşamba günü saat 14 de akde 
ceğinden hanın o gün muayyen saatte umumi meclis salonunu teşrifleri ri-
ca olunur. (8755) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - Şartnamesi mucibince 24.000 kg. paket kolası açık eksiltme usulile sa• 

tın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli sif 3293 lira muvakkat teminatı 246.98 liradır. 
111 - Eksiltme 31/X/939 Salı gilnü saat 14 de Kabataıla levazım ve 

mtibayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılcaktlr. 
rv - Şartnameler her gün sözü eeçen şubeden parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 ıüvcnme 
paralarilc birlikte mezkôr komisyona gelmeleri iliın olunur. (8248) 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten ıonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi hrçalayını~ 

Glü.(ln cıkmcıqİ. Gevr(lqi(bDbflıı)Makarnosı. Sa hrİycısİ. Pirinci. f İyonqosu. Kuskusu 
İNGİLİZ KANZUK ECZAHANESİ. Beyoğlu - İstanbul 

bitişik olmak üzere kendil<eri için 
de bir daire inşa ettirdL Bu daire, 
bir sofa üzerinde, muhtetif hüc
relerrlen müreklrept.i. 

Ma;.cidi mübareke muttasıl o
lan (Hikrei sa.ad<et) i, kendileri
ne daimi ikametıgaıh ittilıa2 bu
yurdular. (Bir müddet sonra, 
(Ayşe) ıtin ziffafı bu hücm:le vu
kua geldiği gibi, zatı risaletpena
hileri burada irtihal buyurınu.:;
lar .. Ayni yere defııolunmuşlar
dır.) 

Resulü Ekrem, hücrei saadet -
lerine, babü Rahime ile baılıü Cib
rilden ı;ıeçerleırli. Sonraları, dai
rei Nebevi deki odaların adedi 
dokuza iblağ edildi. Ze-vcatı ta
hirat, bu hücrelerde ikamet e<tti. 

Mescidi şerifin bir tarafına 
- çardak şeklinde - büyüoek bir 
sofa yapıldı. Bu da, fakirlere ve 
gariµlere tahsis edildi. 

Resu;lü Ekrem bu sofaya, ken
di daireJ.erinden daha fazla ehem· 
miyet w(irdi Oranın nezafet ve 
taharetine, son derecede iıtina e
dilirdi. Kalıbleri şefkat ve insa
niyet hislerile malama! olan Haz
reti Peyganlber, bu sofada ika-

met edenleri, bizzat !rendi misa
firleri tcJAkki ederdi. Bunların 
yemekleri, dairei Nabevide pişi
rilir, kendiler.ine verilirdi. Adla
nn.a da (esbabı 901.a> deıilli.rdi. 

İslfuniyetin ilk mıibedi olan 
(Kıııl:.iiJ mescidinde olduğu gibi, 
bu ikinci mescidi şerifte de ( min
ber) y_aptlmamıştı. R.Esulü Ek • 
rem, cuma naın~arında (hut
be) yi ayakta okuyorlar .. Ve bu
nun için de uzun zaman ayakta 
duruyor!ardı. 

Eshalbı kiram, Resulü Ekre -
min böyle büyük zahımetkre kat 
lanmalarına bir türlü tahammül 
edemediler. Buna bir çare düşün
düler. Verilen karar üzerine (hut
be) söyienen yere hurma ağacın 
dan bir direk diktiler. Ondan 
sonra, Resulü Ekrem hutbeyi bu 
direğin yanında irada başladı. 
Hu1lbe uzun sürüp te yoruldukla
rı zaman, miibarek omuzlarını 
hafifçe bu direğe dayıyorlardı. 

1ık minber, mescidi şerüin in· 
şasuı.dan altı sene sonra yapıldı. 
Bu mirfuer, üç basamaktan Jba
ret olup, hurma ağacındandı. 

Elde edi.J.e.n tarihi malumata eö-

re .bu miWer, şöyle bir sebeple in 
şa ediJnıiştir. 

M<edinen.in maraııgoo ustaların
dan ve (Sait İıbni18s) ın köle -
illerinden (Bakfnnu Rumi) bil-
gün güzide eshaptan (Temimi 
Darı) ya müracaat etti: 

- Eğer, Resulü Ekrem Efen
dinri.z müsaade buyururlarıı3, bir 
minber yapayım. 

Dedi. 
Resulü Ekrem, bu teklifi ııedı:let 

medi. 
Bakıiın, üç baısaıruıkh lbir kür

sü yaptı. Bu üç ayağın üst tara -
fında (Mıstırfilı) denilen, üç sü
tundan mürekkep, dayanacak 
bir yer vardı. 

Minber, ılgın ağacından yapıl-. 
mıştı. KıUdesi, bir arşın murab
baı, yüksekliği de iki arşına ya
kındı. Oturulacak yeri ile bera
ber üç kısımdan mürekkeptL Her 
basamağ:, bin1ıirinden birer ka
rış fasılalı ve iki ka:n.ş derıooe -
sinde genişti. Otu.rıtlacak yerin 
üstü, küçük bir ktJbbe ile sü&en
mişti. 

Resulü Ekrem, hutbeye fasıla 
verdiklleıri zaman, üçüncü basa-

ımakta otururar .. Miibaret ayak
larını da, ikiııci lbasaınağa ko • 
yarlardı. 

(Hazır lbu bahJs açı.!mı.şken bu 
miDber hakkında verilen bau kıy 
metli ma<l.Uınatı da - istitrat ola
rak - buraya iJBvt? edelim: 
Bakfunwı büyük bir ıoevk ve 

itina ile yeptığı bu ıniDber, o dev
rin kı;yrnetdl lbir 68ll'tt eseri idi. .. 
MiOOerin arkasındaki üç sütım
dan ibiri, hlcreUn 190 senesinde 
kazaen kırılmıştı. derhal tamir 
edildi. 

(Ebubekir) ilıe (Ömer), hilA • 
fet mevkilerine geçtilderi za • 
mazı, cuma günleri bu ıniıı.bcl'de 
but:be okurlarken, dalına !birinci 
bıısa:mftkta oturmuşlar, yukarı 
çık:ı:ııamışlaxdır. (3 iiıııcü halife, 
Qmuın) da attı sene kadar, öyle 
ılıareket etmiştir. Fakat sonrala
n, gi:ttik<;e artan cemaatin yüz
~erini !(Örclbilıınek için, evveıla i
kinci ve sonra üçüncü basamağa 
kadar çıkma:ya medbur olmuş -
tur. 

22 - BlRi -CİTESRtS 19JJ .. 

1 2 3 4 s G7e9D 

SOLDA SAGA: 

1 - Brlstıyan!area mulraddes. 2 • 
Zamanı röslerlr - Cesel. 3 - Beyn 
- Sinemada bir m&7JDUDUD adı - Bir 
harfin okunuşu. 4 - Uzuvda. 5 -
Tem.iz - Bir memlekei. 6 - Mihrace. 

7 - Hastalık - Ko7unla.rın batırma

lı. 8 - Maamafl. 9 - Yer - Bir DO• 

ta. 10 - İslelı:. 
YllKABIDAN AŞAGI: 
1 - Alı:ademL 2 - Er - Ü•tünde 

J'UQ'azılır. 3 - Menfi edalı - Eski 
samanın silihı. 4 - Sonra.ya bırak
ma ve nan ebne - Döviilürken batı
rılır. 5 - Cevik - Minarede okunur. 
7 - Bedavacı - Rabıl edatı. 8 - Bir 
harfin ol<uıılJ!lll - Kumlucu bir yol -
Frawmea R in olı:onaşu. 9 - Eziyet. 
10 - Bir ataç. 

B" IR s A 
ANKARA 

21 • 10 • 939 
Kapan~ 

1 Sterlin 5.24 
100 Dolar 129.60 
100 F'l'ank 2.96875 
100 Llrel 6.65375 
100 İsviçre Fr. 29.3175 
100 Florin 89.5425 
100 Rayişmarll: 

100 Belga 21.925 
100 Drahmi 0.97 
100 Leva 1.5975 
100 Celı: Kronıı 

100 Peçe la 13.1025 
100 Zloti 

100 Pensli 23.425 
100 Ley 0.9525 
100 Dinar 2.495 
100 Yeo 30.61Z5 
100 İsveç Jı:orooo 31.19 
100 Ruble 

ESHAM ve TAHVİLAT 
Er&'aol 19.20 

19.70 
20.15 

sı.u - EnurmnI 
sıvaa - Enunım m 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

22/lW~ Pazar gündüz 
Saat 15,30 da 

AZRAİL TATİL YAPIYOR 
22/H>/939 Pazar giiınü akşamı 

Saat 20,l!Q da 
.AZRAİL TATİL YAPIYOR 

* İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISMINDA 
22/10/939 Pazar gündüz 

Saat 15,30 da 
HİNDİSTAN CEVİZİ 

22/10/939 Pazar giillü a.kşamı 
Se.at 20,30 da 

HİNDİSTAN CEVİZİ 

BALK OPERETİ 
Bu akşam 9 da 

(ZIRDELİLl':R) 
Yazan: Yusuf Sururi 

Yakında: (Kadınların Beğendiğ!) 
M. Yesari'nln 


