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SON ANLAŞMADAN SONRA ALMANY ANIN 
•• 

FUTUHAT YOLLARI TAMAMiLE KAPATILDI 
------------------------ ------------·· • 

Alman Erkanı Harbiyesinin 
Taarruz Planı Altüst Oldu ! 

lktısaden de Sür'atle 
Anlaşmak Lazımdır 

= 
E/ter bir •azdeci mü
him bir mu.lede filr.rini 
aöylemiyec:ek İH onan 
beya:ıı lrafıt üzerine •İ· 
yah mürekkeple bir ta• 
/um •alırlar ba•ıp • atan 
bir tacirden, mue/d her 
hanili bir lr.afı t tacirin
den, veya kırta•İye bez ir
flÔnından farkı k a lmaz. 

Yazan: Ebüzziyazade Velid 
N~mettln Sadık) yeni imza.lanmış 

olan muahedeyi (herkesin anhyaca
i'ı) bir ıekllde hulasa etmeli fayda
Jı bulmuş ve Akşam'da bu maksaUa, 
fakat mut.adı hlWın~ uzun bir maka
Je yazmıştır. 

Akşamın tıldall mizaç ile maruf o
lan başmuharriri ayni zamanda 
meb'us oldufu ve Ankarada da bu

lunduiu için, muahedenin bizlerce 
(anlaşılmaz) addeyledift noktalarını 

ıerh ve izaha Jü.ı.um l'Örmek.le ta.bil 
haylice isabet. etmlştlr. ?tluahedenln 
siyasi ve askeri ınablyetlerl hakkında 
blzbn de kendimize ııöre kanaatleri
miz oldufundan bu bapta Akşam ba•

muharrlrlni.n izahatı ve tefsirleri 
hakkında burada ayrıca mütalea. yü
rütmeli lse lüzumsuz addediyoruz. 
Yalnız NecmetUn Sadık makal~Jn 

sonunda çok mühim bir m eseleye te
mas etmiştir. ki btz de eskldenberl 

bu meseleyi çok hayati addettJfimlz
den onun üzerinde olsun durmafa 
Jüzum ve (ihllya(') görüyoruz. 

iNGiliZLER, ALMANLARIN BiR 
• ••· . .· • ·"' ""'"'""". . I • .. . , ' ' ı"'to.4.'Y~ıF?L'ı. .. .;,f ' 

HARP GEMiSiNi BBTIRDILAR 
Almanlar, 
Bir Hava 

• 
lngiltereye Yine 
Akını Yaptılar 

• 

incJ liz devriye rnoıarından biri ~eyir hail nde 

Hitler Son Ve Kat'i Kara-
• • 

rını Verebilmek için Nazi 
Şeflerine Akıl Danışıyor 

Miihim ararlara 
Yakın Bul nuyoruz 
Von Ribbentrop Salı Günü 
Radyoda Bir Nutuk Söyliyecek 

Londra, 22 (Hususi) - Bu akşam radyoda vf'rdl~I 

nutu İnl'liter ......... r... Bdyük 

BrUanya ile Fran.unın a keri faaliyetlerini tebarüz et
tlrd.lkten ve hMbln neticesine- olan kat'i itimadını ifade 
ettlkh·n sonra ezcümle drmb!tir ki: 

Bi.:TllS VALİLER İÇTbfAA Ç'\GIRH.DI 

'rl!lrı-rat ı-u.et lnJn Berlln muhabiri 7aııyor: 

lliUer, Almany:ı.ıım mütiin valil,rini Berllnf' i('Umaa 
da\'rt rtmiştir. Ba ftvkaU.de milhim bir hadisedir. Bu da-
vehn sebeplrrl hakkında. henüz matfynat almak müm

- Ş:ı :·ktakı futut- a l em e lcri Rusya tarafından bo~a ktin olamamı ise de eok mühim mf'selrler menuu bah-
çıka ılınış olan Almarıya, Bcrlin - Ba~dat plAnıcdan solmamış olsaydı Bitlerin böyle bir ~rye W:şebbtis etmiye-
vazgeçmek ecburiyeLndedır Yalnız Turkiye böyle bir reil ihsas olunmaktadır. 
emele yol açabılı.rdi Dost ve kahral'!"'an Türkiye Bağciad .. . . . 
yolun Alrranynya kapatr.ııştır. ink her türlu ahvalde HiUe_r, Almanyaoın butbiyr~ı ile ~mır_al~icın_ mü-
halis mi.ıtt<.·f"ik!ınız olmakta. bcrdevamdıı·, 

1 

messllh·rı ve birçok Alman elc;-ılerile dun butun lfUll de-
. vam rdrn muukf'relerden sonra mtzkiar kararı \•trınistir. 

llİTLF'.R 'Jtifff't :Ul-'Z,\Kl::RELER YAJ"Il'OR ' 
• J SLOVAKYA TOPRAKl.ARI İADE 01.LSl"\'OR 

_<\.m~ttrdam. 22. (A.A.) - Telc17aph l'azeteslnın Berltn-
deki ınuhabirl, llitler'ln bütün nazi zimamdarlarını mü Btrlln, 22 (A.A.) - Bitler, Bf'rlind('Jd Slovak tl('isl-

him bir ictimaa davrt etmiş oldu!unu ve bu içtima e ·- nl kabul ederek Polonya topraklarından vak tile ·ıo,-a.k

na~ında mühim kararlar ltU};az edlJecef"lni bildirmekte- \ yaya alt olan kısımların tekrar Slo\·akyaya iadf' o1una("a-

dir. cağını bildirm~Ur. 

Ilitler"in Cumartesi günu ~abahtan aksama kadar u- Bernf', 22 (A.A.) _Alman lfari<'iye. ·a7 ırı Fon Rib-
murni erkılnıharbiye, amirallik dairesi .... \.nkara, 'Io.-kova 

ı 1 ı l ·· ·· -· ld - ·· 1 ki d' ~ntrop. nazı partisi e!'kl muhariplerinin Sah ı-linu ya-ve Roma ~f'f r l'r i e goru1rnt14' o u~u sov enm(" e ır. 

llahrlardadır ki, ,\iman _kıtaahnın Polonyaya ıinn ine ı pa<'akları teı.abur milna.sebetilt, radyoda akşam Ü'l"ri bir 
tf'kaddurn eden gunde b(i~le bir l('tiına akd!'dilmlş idi. nutuk sOyliyrcektır. 

Burada (ihtiyaç) kelimesini sev· 
kükela.m ile defll ha~saten düşüne

rek intihap ve istimal eyledik. Filha
kika gazeteciler lcin bazı meseleler 
hakkında fikirlerini behemehal söy

lemek bir ihtiyaçtır. Böyle ihtiya(' 
duymı:~ran ve bu thUyaç uğrunda i
cabında herbanrt bir gaileyi gözüne 
kestirtnek istemiyen muharrirlerin, 
kendilerini razeteci addetmeie hakla-

Paris, 22 (A.A.) - Fransız yük 
sek kumandanlığının emriyle ya
pılmı.ş olan fevka iade mahirane 
hareketler, Alman umumi karar
gahının planlarını bozmuştur. 

Ankara Anlaşması G 1 
1Stalin 1917 de Fin

Be r l inde Büyük w:~;r:e ıandiyaya Verdi-i 
!!!,.,1:~~i,~.~~,~ri~~,,, Weygant Sözü Tutacak mı? ( Arka~ı 7 jncl sayfada) 

.,RTJZZIY AZADE 

Velid 
Stokhıolm'e gelen helbarlere naza- de vaziyet fevkalade deği:;mi~tir. 

r - 1\ 
'BUGÜN· 

Buraya gelen bir h~bere naza
ran Alman'lar, Alman toprakla
rını işgal eden Fransrz kıtaatına 
karşı büyük bir taarruz icra et -
mek tasavvurunda idiler. Fakat 
l<'ransız başkumandanı General 
Gamelin p~ar mevzilerde bu -
lunan kıtaat müstesna olmak ü
zere bütün kıtaatı gizli olarak 
gerı almı.ştır. Almanlar, bu işin 
lkı ıtün sonra farkına varmı~lar
dır. 

ran. İngilterenin muhasematı ta- Alman matbuatı inwltere aley-
til edebilec<>ği haklkmda Alınan· hindeki ~idxletli ncşrivatını tek -
yada mevcut zihap Ankara mu- rar ele almıştır. 
ahedesinin imzası üzerine suya YUNANi-.TAN'DA 

Dun Ankaradan Ayrıl

dılar, General Veygan
dın Beyanatı 

1917 
Tahriri 

Finlandiya Murahhassı 
de S talin'in Verdiği 

Teminatı Rusyaya 
3 KURUŞ 

Z İNCİ SAYFADA: l\I, l\I. Grupu 
(Mllli tefrika). Karlı Bir 
Kış Sabahı (Edebi roman) 1

1 

Dış Politika: Hamit Nuri '
1 

Irmak, Şehir llaberle.rl. ı 

Simdi, bir iki tarassut noktası 
müste<;na olmak Ül'.ere Fransız 
hattı, Alınan - Fransız hududu -

(Arkası 7 inci sayfada) 

---00000---· 

Sivas Cer 
Atölye leri 
Dün Açıldı 3 ÜNCtl SAYFADA: Günün l\lev- / 

zuiarı: Reıjat Feyzi - Da- : 
iarcık: Osman Cemal - , 

Görup Duyduklarım: • Bu Münasebetle Büyük 
Notlar: Şükrü Ahmet - ı M . 

.. Son haberl<r. 1 erasım Yapıldı 
4 l.l~Cü SAYFAD.<\.: Atatürk'ün · S.ivas, 2? (.ı\.A.) - Erzurum hat .. 

$on Gün.Itri l\feln tanın a('thı;ınd.ın donmekLc olan Ve-
1(.arnpf (Hitıerin kitabı) - l killerimlzi ve hcyt•tl("ri «etlrmekte o-
Asketllk: 1-,mekli Gene- ~ Jan husu~i trenler bu sabah blribirlnl 
l'al Kemal Ko('el\ 1 taklbt'n buraya gehniıjler. Vali ile si-

5 İNC'İ Sı'YF',\DA: llaz~l'ti ?\ofu- \ vll ve askeri erk.in başta muzika ol-
h.amb:Jed _ Spor _ Tarih- mak üzere bir kıt'a a~kerle mektep -
1"0 Yapra'dar: İbrahim 1 ıner tarafından stlimJanmışlardır. 
llakkı Konyah. Vekillerimiz saat 9 da açılış resmi 

8 ~CJ g,\ YFADA: Hlk;iye: Faik yapılacak olan lomokotlf ve va.ıon a-
Bercmen - l'inir Harbi: tölyelerlnin bulunduğu yere gitmiş-
Rahmi Yaiız - Haccacı ler ve burada da askeri merasimle 
Zalim. karşılanmqlanlır~ 

- ~· (Arkası 7 inci sayfada) 

düşmüştür. Türkiye ile yapılan Atina, 22 (A.A.) - Gazeteler, 
muahed" ·bu zihaıbı ortadan kal- (Arkası 7 inci sayfada) 

Dün.kil 
'("'"·---· -

Dünkü Galatasaray - Beykoz maçından bir intiba 

(Dün yapılan bütün ma~ların ta!sildtı 5 inci ıay!amızdadır.) 

Ankara, 22 (A.A.) - J\lemle
ketlmizi ziyaret etmtı, olan İn
giliz Şark Ordusu Komutanı 

Orgeneral Vavel ve maiyeti ile 
Fransız Şark Ordusu Komutanı 

Orceneral Veygand ve maiyeti, 
bu sabah saat 8 ve 8,10 da tay:ra
relerlle Ankaradan ayrılmı .. ıar ve 
Türk, İn~lliz, Fransız bayraklarile 
donatılmış olan hava. yolları mey-

(Arka. ı 7 lnol ayfada) 

Rauf Orbay ve 
Razi Soyer 

Meb'usOldular 
Ankara, 22 (A.A.) - Boş olan t:r

fa \'e Kastamonu meb'u luklarına 
22/10/939 Pazar cünü yapılan inti
hapta Parti nam:ıetll'ri ?\·atta Vekale
ti DemiryoJ inışaat daire.si rebi mü -
b'ndls Razi Soyer, eski İstanbul me
busu ve eski BatvekU Rauf Orbay 
i ttifakla ıecnm;.ıerıUr-

Amsterdam. 22 (A.A.) - Te- ı 
legraf gazete:;inin Helsinki mu
habiri, Rus - Finlandiya müza -
kereleri hakkında verdiği bir ha
berde,, Finlandiya murahhhaı;la
nndan Sosyalist lideri Maliye 
Nazır Tanner'in Stalin'i Ç>Qk ya
kından tanıdığını yazıyor ve di
yor ki: 

Götürüyor 
1917 d Stalin Finlaruıiyaya ;l

tica ettiği vakit, Sovyetlcr Bir
liğinin Finlandiya istiklaline rı· 
ayet edeceğini kayd~~crnşti. 

Tanner, tahnri olarak yapı.mış 
olan bu vadi ilina ile muhafaza 
ediygrdu ve şımdi beraberinde 
mosko\•aya götıimıckted r. 

Düşünüyoruz, Seçiyoruz, Varız! 
La Flache koll~jinden çıkan De -

cartf".s ellni ş.akalına dayadı, kendi 
kendine öylendl: «Bana bir rok şey 
öğrettiler, fakat biltün bunlar ara· 
bında sağlam, ciddi bir teY var mı?:t 
Ve şüpheye dö tü: Tarihten şuphe et
li hatta matematlklea t üphe etti ve 

buna mukabil şupbe l:ı bir n tlceJe 
eri ti: Du IİDÜ'.\'Ordu. l\ a.demkl IUP

heleniyordu, du unüyor dem ı.ı. ma
demki düşUntiyordu, u halde \·ardı: 

(Arkası 7 inci 5ayfa.da) 

SELAMİ. İZZET SEDE8 
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Hatıratı Yazan : Eski Topçu Müfettişi Emekli 

GENERAL KEMAL KOÇER Erenkögde 
'' y" K o·· -- •• Bir Otomobil 

ırtıcı UŞUD mru Kazası Oldu 

Az Olur,, Derler! ... 
Artık, düşman sü~i.le, kale

yi teshir ettiklerini ve bütün va
ziye e h.ikiın oldulclarııu zanne
den bu beyin.siz ve cibilliyetsiz 
zümre oranın basık kahvEl:ıanele
rinde, eczanesinde ve sokalıiların
da da müzakereler yaparlardı. 
Korkmuyorlardı, o sebeple icra
atlarını gizleiniye de lüzum yok
tu? 

Bu semtılerde deynekçibaışı, N. 
dur. N., Ariburnuıırla muhare -
beye girdiğı bir anda bir otuz 
lıeşlık mermi.nin, mevzie giri>; 
vaziyetinde ıbulunan bir batarya
nın bir topuna isabetle bu topu 
havaya fmlattığını görünce, se
lameti gerideki kövde arayan 
bu yuzden ordudan -uzakla:;tırı -
lan bırisidir. Gösterişi çok sevoer. 
Güzel giyinir, şıkhkta ge11Qliğin
denben nümunedir. Ona Fikir te
pesinde rastilamı.ştım. Burada bi
raz yağmurlu bir havada bütün 
iki.ncı artlu heyet zabitanına bazı 
tehlıgatta bulunuyorlardı. Or
du kumandanı gelinciye kadar 
arkadaşlar görü.şüyorduk. N. da 
orada idi. Benim ea.mslenin göğ
ğüs oeplerinden bıri yırtılıınıştı, 
bir yama ile tamir ettiniim, çir
kir. ı:örünmemek için öteki cEtıe 
de ayni yamayı vurdurm~tum. 
N. un gözüne bu, bir süs gi.bi gö
rünmüş alacak iti: 

- Azizim, bu gamseleyi A1-
man1 adan rr.ı: getirdiniz! 
Dıye sordu. 
- Evet, dedim. Halbuki İstan

bulda edindiğim bir şeydı. 
- Ne güzel, cep keruırları da 

tak\·iye edilmi.ş! 
- Evet, A1.manyaıda bu da usul 

dendir! 
Bir gün sonra N. un gamselesi 

de ayni yamalartla bezenmişti! 
İki harp arasında işsiz kalan 

bu uniforma düşkünü artık cici
li elbisesüe i.ş başında idi. 

Şeb.remini karako.lhanesi ele -
manları da o zaman bu k.aiile!e
rin icra vasrtalan idiler. 

Çocuklar ve kadınlar dikkati 
cerbetımeden bu topl.an tı mahal
lerine gidiyor, vaziyet hakkında 
malümat getiriyorlard.J. Akra - · 
bamdan bir bayan, evimin mua
ven<OSi için karakolhane önünde 
N. un maiyetine talimat verdiği 
ha.berini getirdi. 

•Yırtıcı kuşun ömrü az olur. 
derler. •Ol 3allanalın yeller eser 
~lmdi yerinde!•. Çok sürmedi. Fe
rit hukılmeti düştü ve bu sefil1er 
yalnız biribirile boğuşmaya ko
yuldu'.lar. İslanbll!! teşkiliıtı kurul,. 
du ve gayeye doğru yürüdü. Bu 
vatarı<;ıı.l.arın hemen hepsi yurt 
·~~ında canverer.ferdenrlir. 

.).ELİ B, LEBLEBİCİ ROLÜNDE 
İzmille İstanbul arasında, İz

ınıtteki milli kuvvetlere karşı bir 
emnıyet ve müdafaa mıntakası 
tesıs edilmiş ve bu mınta.kaya 
daıma bir muhafaza kuvveti sü
rülmüştü. 

Sahrada, hatta kı.şl.ada tutulan 
kuvvetlerin korunması için talı
kımata, tel örgülerine müracaat 
etmek müs.ıevlllertlen öğrendi
ğimiz bir usuldür. 

• 

La. Fransez kump.an7ası direktöru. 
Şarl Kalcı 

Bu büyük Türk mulıibbl: cŞlrkelh 
beşi bana ali, dokuz vapuru vardır. 

Son vapuru elden etkarmcıya kadar 
senlnle çah.şmai'a söz veriyorum> de
m!ş, filhakika, İ.stanbulun ta.htJyesl 
&ününe kadar Grupla çahtJDışh. 

Penıdilcten Alemrlağı ötelerine 
doğru uzanan müdafaa cephesi 
de ııJı.k.im edilmişti. Zaferden 
sonra milli ordulardan birinin 
kırvvetlerini İzmit havalisinde 
bulundurıması, lbu müdafaa hat
tının ehemmiyetini da.ha arttır -
mı.-ştı. 

Milli ordu, kat'i mecburiyet 
karşısında bu müdafaa hattını 
yıkarak suyun ötesindeki kardeş 
kırvvetlerl.e kolayca el ele verebi
lecek va:ziyeti elıde etmiş bulu -
nuyordu. 

Müdafaa mımakasının vaziyet, 
tertibat ve kuvvetini toobit etmek 
gerekli idi. 

Müdafaa hattından geçenler, 
sıkı bir muayeneye ve isticvaba 
tabidirler. Buraıdan geçmelerine 
müsaade edilenler, bu civarda 
ikamet eden köv lüler ve kıörniır, 
sebze, meyvalarını şehre getirip 
dönenlerde.n ibarettir . 

Ötedenlberi bu hattaki takyit -
ler çok ~iılrletli ve can sıkıcı idi. 
Va.kit vakit bazı çetelerde bu 
yerlerde aleyhtar hareketlerde 
'bulwmıuı;lardı. 

Bazı sıJbaylarımız, halta bazı 
muhterem zatlar bu kapıdan ge 
çerek deniz veya kara yo'.larile 
milli kuvvetlere iltihak e'mişler
di. Büyük bir zat diğer bir arka
daı;ile kömürcü kıyafetinde, kö
mür taşıyacak olan ha vvanları 
yedeklerinde olduğu halde bu ka
pıdan geçmiş ve çok siddet1i bir 
fırtınanın bu dağları sarstığı bir 
günde on saa.t yürüyerek Şileye 
gitmişlerdi. 

Merdivenköyü, Erenköyü teş
ki.Jatı bu mıntaka ile aliıkadar e
dilmişti. Bu hattan atlayarak ka
çakçılık yapmak istiyenler de 
vardı. Fakat böyle ,bir teşebbüs, 
ilk devrelere münhasırdı. Emin 
kanallar elde eden grup bu gi.bi 
tehlikeli ve QOk masraflı teşebbüs 
lere lüzum görmemekteydi. 

(Arkası var) 

1 EDEBi ROMAN: 53 1 

Karlı Bir Kış Sabahı 
'-====I; Selami İzzet - Mefharet Ersin ı 

- Amma saçma şey! D<rli Pa
kızenin güzel ve cazip bir kadın 
o!rlugu mı.ıJıakkak, benim dost
luğwndan hazettiği muhakkak. 
Fakat iki Uıı;an.n biribırınden hos 
!anması, muhakkak surette biri
bır.erine aşık olmaları mı demek
tır? Şu iru;anlar niçin kadın er
kek dostluğunu daima stritefsir 
ederler? Onlar arasında niçin te
miz ve samimi bir arkad~ık, 
bır hi6 birliği olabileceğine kani 
olarrazlar da bu hisse derhal ask 
ismi verip çıkarlar? Pakize ile be
nım aramda da böyle bir arka -
daşlıkt.an başka bir şey yok. Öy
le olduğu halde, sen bile, amca, 
buna tahammül edemiyorsun ... 

- Sen ki benim Peymanı na
sıl g&zümün bebeği gibi sevdiği
mi bilirsin; sen bile böyle düşün
dü l.c 1 en sonra artık başkası ne 
yapsa, ne söylese yeri var. 

Gözünün önünde küçük köşk
teki ask sahnesi birdenbire can-

1 lanan Yusuf amca hafifçe göğüs 
gçirdi: 

- Oğlum Galip, ben bu saçları 
değirmende ağartmadım. Bunun 
için sözlerimi pek yabana atına. 
Zoınin ve zaman müsaitse, kadın 
da meram ederse bir erkek, gü
re\ bir kadının ateşinde yanma
ga mahkılm pervaneden başka 
'bir şey ~-.. Anlıyalıildin 

•• mı. 

Galip yerinden kalktı, iki eli
ni uzatıp amcanın runuzlannı tut
tu, biraz eğildı: 

- Ne demek istecligi.q; peokfiliı 
a.n!ıyorum amca, fakat ortada i
za:m edikıek bir şey yok. Sana söz 
veriyorum ki, ba.na mensup olan
lara ıztıraıp venniyeceğim. İçin 
raha,t etti mi? 

- Etti oğlum, teşak.kü.r ed&
riın. 

-17-
Ka:riı, soğuk, seviınsi2 bir şu

baıt ,ııünü. Pakiaden bir mektup 

Kazada 55 Yaşında Bir 
Kadın Oldü 

Dün Erenköyünrle feci bir oto
mobil ka~ası olmuştur: 

Şoför Halil oğlu Alinin idare
sindeki 2500 nwnaralı otomobil; 
Ereıııköyünde; Şaş.kınbakkıüia o
turan 55 yaştarlnda bir kaıdına 
çaıvarak muhtelif yerlerinden 
yaralamış'tır. 

Falıma isminde bulunan bu ka
dın; az sonra; kaldırıldığı Hay
darpaşa hastaohanesinde öhnüş

tür. 
ÜSki.idar adliyesince derhal 

sorguya ı;elcilen şoför Ali tevkif 
olıınrnuştur. 

----0'"----

B ELE Dl YE 

HalOk Nihad Vali 
Muavini Oldu 

Münhal bulunan İstarlbul Va
li Mua:vinhğine Ankara beledi
yesi reis muavinlerinden Haliı.k 
Nihat tayin oluııım~ ve bu tayin 
yiiıkSk tasdike iktiran etmiş~ir. 

Haluk Nlhat evv!ce Fatih kay
mal,..'.ltlığında ve belediye reis 
muavın;ıginde bulun.ın~ Qdk de
ğerli idarecilerimizdendir. 

Her vazifede büyük faaliyet ve 
dirayetile temayüz etımiş olan 
genç idarecimize yeni vazifesin
de de muvaffukıyetler dik?riz. 

Şehir Meclısi 
İstanbul şehir meclisi Teşrini

saninin birinci çarşamba günü 
toı:; ı oacaktır. Az.aya davetiye -
!er gönderilmiştir. 

T-0plantryı belediye reisi Dok
tor Liıtf, >:ırdar aÇacak, bundan 
sonra rek:ı ve.kili ve daimi en
cümen azası intihap olunacaktır. 

EKONOMi 

lngilizler Karallzllm Alıyor 
İngiliz firmalarının pek yakın

da İzınirden külliyetli miktarda 
çekirdeksiz kuru üzüm alac9kla
n haıber alınmıştır. 

Bu mü<lıayaalarda, ihracat bir
lij(i tarafı.ıırlan teSbit edilen fi
atlaruı esas olacağı anlaşılmak -
tadır. 

ONIVERSITE 

On;versite Ayın Sonunda 
Açılıyor 

Üniversite bu ay n 31 inde ted
risata başlıyacaktır. Rektör bu 
münasbelle bir senebaşı nutku 
söyliyecektir. 

MAARiF 

izciler Dün Gitti 
Cwnhuriyet bayramında An -

karada yapılacak büyük geçit res 
mine i.ştirak edecek olan 320 ki
şiden mürekkep İstar>bul izcileri 
kafilesi dünkü tre.n.I.erle :;ehrimiz
den hareket etmişlerdir. İzciler, 
Ankarada, .lıayrama kadar geçit 
prov;ıları yapacaklaroır. 

Dünkü trenle, Ed:rne izcileri 
de Ankaraya gitmişlerdir. 

geldi. Genç kadın Şılbatm son 
haftru;ı zarfında İstanıbula dön -
meğe karar verdiJiini bi.ldiııi.yor
du. Galip Pakize.ııin mektulbuna 
derhal cevap ya2Xlı ve ondan İs
taribula döner döıımez doğruoa 
Cevizli~ gejip ilk geceyi orarla 
geçinmesini, ertesi günü kendi 
evine güıırlüz gözile gitmesini ri
ca etti. Pakize verdiği cevapta 
İsta.ııbula ayak basar basmaz doğ 
rııca kendi evine iruneyi karar
laştırdığını bildiriyordu. Galip 
ile kar.sını o akşam köşke, ken
disile benııber ak,am yemeği ye
miye davet ediyordu. 

Galip mektubu Peymana o
kuduktan sonra karısının yanağı
nı ok.şıyara.k sordu: 

- Daveti kabul ediyoruz değil 
mi yavrucıığımı? 

Peyman Pakiz:enin kiıh zalIDı, 
kii:h müstehzi bir ifade ile ken. 
d:.,ıı;i süzen koyu mavı gözlerini 
hıo~ırlıyarak ilil<lerıne kadar ür
perdi: 

- Eğer sence bir ınaıhzur yoksa 
llıen git.ıncımeyi tercih ederim. 

- Niçin gitmiyecek mi.şsin. 
Kadı.ncağız bize kar<ı QCık itti -
!atkar davranıyor. Şurada kapı 
bitişik komşumuz oLıcaık. Daveti
ni kabul etmemek, pek te nazi
kane bir hareket olıınıyacak. 

I<ocasının elini ellerinin ara -

~-------
- - ----- -- -----

Fırıncılar Yeni Ekmek 
Tipini Beğenmiyorlar 

Gaz Ve Benzin 
Yüklü Bir 
Motör Yandı 

Belediye Şiddetli Davranacak Makinist ile Bir İtfaiye 
B~Dden itil>aren, İstanbul fı- Bir müddet, bu yeni halita un 1 Yaralandı 

rıncıları yeni tip undan ekmek tat.bik edilecektir. Belediye iktı- Servlburnundaki Sokoni Va _ 
yapmej,\ı başlcyorlat. Yeni un sat müdürlüilü bu yeni çeşninin ldığı 
halitooı yüzde 15 sert buğday, iyi netice vereceği kanaatinıde - kum depolarından a 1600 te-

-· ııd nekıe gaz, 3450 teneke hemin ve 
yu e on çavdar ve yüzde 75 yu- dir. Yeni ekmek nev'i, eski ek- 600 teneke yağ yükile İzınile ha-
muşak bufı<laydan ibarettir. mekılerden lezzet ve renk itibarile reket etım€1k üzere olan Rıza kap-

Değiranencil.er, !bugünden iti- a:z m:il<yaslıa :lla.ı!lıförlır. Halkın, tanın irlaresirudki 13 tonluk bir 
haren bu halitaya göre yapılın~ yeni ti;p el<meğe rağbet gOOtere- motör dün birdentıire tutuşınuş-
un vereceklerdir. Faka!, bu ha- ceği tahmin edilmektedir. Bil - tu 
li ~· ·taya birçok fırıncılar itiraz et- hassa l(ıdai nok'adan yeni ek - İsfinye itfaiyesi biraz sonra a-
mekt.e ve beğenmemektedirler. m€'k tipi, en şayanı tercih olan bir leşi güclükle söndürmüştür. Ne-

Bu undan iyi ekmek yapıla - nevidir. ticede Mehmet isminde bir ma-
mıyacaği, yahut fiat meselesi Yalnız, İstarıbul fırıncıları, ö- kinist ile tayfa ilyas mulhtelif 
normal olamıyacağı ileri sürüıü- ted"nberi, halkın menfaatine o- yerlerinden yanarak yaralan -
yor. Fırıncılar.n, bu unu isteme- 1'an her türlü kararın aley'hinde mışlardır. 
dikleri anlaşılmaktadır. bulunurlar. Onlara hic;füir ~ey be- Yan.gına makinist Mdh.medin a-

Be)rliye, bugünden itilbaren, ğendirmek mümkün değildır. On- t~lediği b r kibrit ile birdenıbi-
bü.tün fırınları tefı~ edecek ve lar ekseriya, yaln;z kendi men- re b_ı:rızmlerin tutuşmasının se-
ekınek yapılma tarzını kontrol faatlerini düşünürler. Bu nokta- hep olduğu anla.şJırruştır. 
edeooktir. Yeni un halih.sını kuJ- dan, fırm'arın bugünden i füa - J -oooo,o---
lanm.yan fırınlar hak.kında şid- ren usulen değiıl, şiddetle kon- • 
detli ceza tatbik edilecektir. trolünü tavsiye ederiz. j Dün Akşam F ecı 
Yeni Bir Yurt Bursanın imarı 'Bir Kaza Oldu 

Eminönü Halkevinin İyi 
Bir Teşebbüsü 

Eminönü Halke'Vi çok hayırlı 
bir tcyıl)büse geçmiştir; 

İstanılıula gelip te yatacak yer 
bulamı:yan kimsesiz gençlerle 
bu kaıbil fakir mekteµlerin ve 
yahut her nasılsa yuvasız kal -
;ıruş İstanbulluların ekseriya so
kaklarda kaldığını gören mezkfır 
Halk.evi reisliği vali ve Be:ediye 
reisi Liıtfi Kırdara müracaat e
derek Yeşiıl.direktdki •Kimsesiz
ler Yurdu• nun kıendisine veril -
mesini i61ıemiıştir. 

Lıltfi Kırdar bu arzuyu kabul 
ettiğinden halen pelk perişan va.
ziyette 'bulunan mezkUr yurt mü 
kemmel bir şekle sokırlıarak iki 
doktorun nezaretine bırakılacak
tır. Burada hergün falrirlere sı
cak ö;:le ve ak:şaım yemekleri de 
parasız olarak verilecktir. 

.. ÜTEFEllRI« ---------
Maaş Yok amaları U~ulü 

Dul, yetim ve mütekaitlerin her 
altı ayda yapJan yoklama:.arın
na ait yeni bir lcanun projesi mec 
lise veriimi.ştir. 

Buna göre; bundan sonra fo
toğraflı nüfus cüııdanları ile biz
zat müracaat edenlerden yokla
ma ilmühaberi isteıuniyecektir. 

Atış Ta. m. ri 
Bugün Zeytiı>burnu sahlllerin

den denize doğru top atışla -
rı talunleri yepılacaktır. 

V h p '' f'aşa ,, Galdi 
Uzun za:maıı.danberi memeket 

dışında yaşı. an Osmanlı ordusu 
Genrallerinden Veh'p •Paşa. Pi
reden Romanya vapurile şehri
mize gelmiştir. Vehi:p P~a. Ha
beş hamincJ<,, İtalyaya karşı, Ha
lbeş safları arnsında çarpış:mıştL 

sına alıp ok.şadı ve yalvaran bir 
sesle: 

- Müsaade et te ben evde ka
layllTl. dedi, biliyorsun ki bugün
lerde pek meydanda görünecek 
bir halde değilim. Sonra da ken
dimi o kadar iyi h.is;etmiyorum. 
Sen benim taraiımdan beyanı i
tizar eder, bir iki gün sonra bil
has;-, güle güle oturuna gidece
ğimi söy !ersin. Eminim ki, o beni 
mazur ı:ıörerektir. 
Pakizenın geldiği günün ak,a

mı Galip odasına çeki:ı::ii. Büyük 
bir itina ile traıı oldu, giyindi, ha
zırlandı. A.>ağı inmeden evvel 
Allah.smaI'laı::iık demek için karı
sının odasına uğradı. Peyman ber 
mutat vine halının üzerine otur
muş kiıçuk oğJu iııe oyun oynu
yordu. Genç kadın kocru;ını gö
rüoce ay ağa kalkt . Mizrak gibi 
dimrlik endamı l.fıcivert elllıisesi 

içinde fevkaüıde yakı~ıklı olan 
genç adamın yanına sokuldu giı
y a ııördiığü bir iplık parçasını a
lıyonm~ gibi yavaş yavaş onun 
yakasını okşarken: 

- Bu akşam fevkaliıdesin. De
di, seninle, senin karın olmakla 
ne kadar iftlha.r ediyorum bil -
sen! 

G&lip karısının yüzünü iki el
leri ara!iına alıp dudaklarından 
öotü: 

Bursanın İmar Planını 
da Prost Yapacak 

Bursa Valisi Refik Koral' an 
şehrmuze geimıştu. Kendisi Va
li ve Be;ed.ye Reisi Liıtfi Kırda
n ziyaret ederek bir miıd.det gö- 1 
rüşmüştür. 

Bursa Valisi, bur.dan sonra, şe
hircilik mütehassısı Prost ile ,e
mas e.rru.ş ır. Bursan n imar plii
nı da Prosta yaptırılacaktır. Ya
kında, Pr6"t Bursa belediyesi ıie 
bir mukavele imza edecektir. Mu 
kavele imzalandık.tan sonra, 
Prost Bun;aya gidecek ve tetki
katta bulun_ş.caktır . .ı~ütehassıs, 
Bursanın imar pl3ruru bir senede 
tamamlry acaktır. 

Prost geçen sene bir ara.l.ık Bur 
saya giderek, bazı iptidai .etkik
ler yapmıştı. Bursanın güzel 'bir 
istiralhat ve türist şeJıri oimasına 
çalujtlaoaktır. 

POLiS -----
Başından Yaralanmış 
Galatada oturan Kadri ismin

de 'biri müracaatla Handanis is
minde bir genç kız tarafııırlan ba
şından taşla yaralandığını iddia 
etmiştir. 

bir Genç Kız Z~hir'endi 
Beyleooeyinrle F,,;:ıklı cadtle

sindl o'uran Sen·et isminde bir 
gc. J kız yediği peynirden zehir
lenerek nümuı:e hru;taJıaıı:esine 

'kaldırı1mıştır. 

Parmağı Koptu 
Dün salbah atla bir gezinti yap

mak istiyen Sabatay isminde bir 
manifaturacı Ortaköypalas gazi
nosu önü~e atından inerek hay
vanı 11 ya.şında Nail oğlu Veda
da teslim etmiştir. 

Fakat azgın hayvan biraz son
ra çocuğun sağ aı_ağına b!IBarok ı 
orta parmağını koparmıştır. 

- Her halde benim senin'le if
tihar ettiğimden fazla değildir 
Peyman? 

Genç adam aşağıda, kapının ö
nünıde araıbaya binerken kendi 
kendine: 

cHayır hayır, Pakizenin tekıli
fini kaıbul etmediğim çok iyi ol
du. Peymancık dünyanın en bü
yük fedakarlıklarına değecek bir 
kad.ndır.• diye d~ürudü. 

Fa'.kat hazan bü•ün hüsnüniye
tine, bütün azimkarlığına rağ -
men, beğendiği ve sahip o1ma.k 
isledif!i bir karlını görıne'lc bile 
bir erkeğin damarlarındaki kanı 
kaıynatır. 

O akşam da daha uzaktan a
ğaçlar arasınrla kö:;kün ışıkları
nı görünce Galilbin kal:bi garip 
bir hey<.-canla at.mağa, gözleri 
o keıırline has ihtiras ile parla
mağa, e}ieri ilk sevgilisi iıle bu
lu.şan toy bir delikanlının elleri 
glbi titremiye baıılamt<tL 

Araıba ki><;kün önünde durdu. 
Bır ~ Galibin şapkasile pal

tosunu aklı. Galip 'büyük salona 
girdi. 

Pakize salonda, .lrurıı odunla
rın ta tılı bir çı tın:iı ile alev alev 
vaııdığı mermer şöminenin ba
şında ayakta durımuş Galibi bek
liyordu. Üstüıırle Paris modeli, ka 
kası ve etekleri incecik bey az er-

Dün ııkşımı saat 16,50 de Dol
malbahc;c ile Kabataş arasında üç 
nakil vasıtası korkunç bir kaza 
yapmı.şl.ard ır. 

Hadıse şöyle cereyan etmiş -
tir. 

Eminönünrlen kalkan 239 numa 
ralı Bebek - Eminönü tramvayı, 
Kalbataş istasyonundan hareket 
ett ,, ·n sonra hızla inhisarlar 
depq;;u önünden geçerken, arka
dan gelen 2369 sayılı taksi, tram
vaya yetişerek, sol tarafınrlan ö
ne geçmek istemiştir. Bu sırada 
Beşikta~tan "":mekte olan bir 
nıotörsiklet birderıbire mezkılr o
tomdbil ile çarp~tır. 

Çaııpı.şınarlan sorua otomobil ' 
tramvayın önüne ııeQ!llİŞ ve tram 
vay da otomııibilin sol tarafını 

hasara uğratmı.ştır. 
Mıotfuildeli kullanan ağır ve o

tomdbü!e bulunan iki kadın ha
fif surette yaralanmışlardır. Tah
kikata başlanmıştır. 

Tramvay Çarptı 
12 yaşında Hüsnü oğlu Salim 

isminde bir gazete müvezzii dün 
akşam; Çenıberlitaşta bir tnım -
vaydan atlayıp karşı tarafa geç
mek. isterken Maçka - Beyazıt 

hat'!nda i.şliyen 529 numaralı 

vatman:n idare ettiği tramvay 
kendis.ne çaı:~arak yaralamış -
tır. 

Motosiklet Çarptı 
Leonun idaresindeki 447 plaka 

numaralı motosiklet Galatadan 
geçerken Fahrünnisa isminde bir 
k.za çarparak yaralamıştır. 

o----

Vakit Rafik:miz 
23 yaşına basan Vakit refiki

mizi teıbrik eder, devam muvaf
fakıyet dileriz. 

min kürklerle süslenmiş siyah 
kadife bir tuvalet giyiyordu. Ga
lip onu hiç bu kadar güzel gör
memişti. Bir an inıınarruyor!ar
rru~ gibi, bakıştılar. Bir an tıered.· 
dütten sonra Pakize wled.i, iki 
elini birden uzattı. 

-.Galip, sana kavuıştuğuım için 
ne kadar mes'ut olduğumu ta
savvur edeıne:ı:sin! DedL 

Galip uzatılan ilti eli tuttu, 
(;ptü. 

- Hayatın en mesut anını ya
şiyorum Pakiııe. Hoş geldin. 
Yemeği baŞbaşa yediler. Ye

mekten sonra yine salona, gürül 
gürü.l yan.an açıl< ateşin 'başındaki 
genış koltuklara gömülüp otur -
dular. Şuradan buradan kon~ -
maj(a başlarlilar. Pak.ize seyahat
lerini, eğ.lencelıerini, gezıdiği yer
lıeııde gördüklerini anlattı. Galip 
çiftlikte, köşkte olup bİtellllerden 
bailıset ti, Cevizliğin niçin ve ne 
sebe?plerden dolayı rehin eID!.mi-ş 
oLduğunu ızah etti. Ve böylece 
farkında dlmaıdanı saatler geçti. 
Fakat görünüşte dereden, tepıe
den havaıdan sooan bahsetmele
~ rağmen her ikisi de yekrli
ğerinin cazfilıesine gi tgirle daha 
fa:ıı1a kapıldklannı hisııed.iyor.Iar
dı. 

(.Arkası var) 

• ' " • i' " • " • 
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Diş , P"c~,litik~ -
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Yabancı Gazetelerin 
Tefsirleri 

Ankara muahedesinin Almanya
dakl ak.islerini ve tefsir.ıni Hambur • 
l'tr Frencknblatt c-aaet.eslnia J'Uda
nucl&n anh:tablllrb. 

TürklJo• Cıımhuri;rell. l! Ma11s 
939 l'•ranti dek:lirasyonu ile oldut11 
clbl. An.kara muahtdesile dahi, İn -
cilt.erenlo çemberleme siyase\.ine iş -
IUal< maballarl.lll laklp eylemeın4 • 
tir, eakl Osm.anb imparatorlu.tunun, 
dÜDJ'adakl sl1ui ve lktuadl bll>'uk 
&eşekküllerdea ve cruplardan blrlsl
le şiım.ullü ••7eler uin:-ndaki fili 
bJrlqmeSI Slbi ha~.larına TC mace • 
ralarına Tükb'e1I bundan 90nra da· 
lal aevkeylem.ek l'•J'-eleriae malik de· 
tlldlr • 

Dlier laraltan yine Tiirklye, 19-0S 
lnkılibını yapan seva&.ıu, röesanuı. 

de-1tra.sl slslcmlerlnl kabul, tatbik 
e7letlikleri uman flla& ve falan Av

napa milletlerine deiil, llerlem.ş Av
rupa7a tevcih eylediklerini bl .. 
Ur, 1911 ve 191! harplerini, ciha.o 
harbini, zayiatını, milli mucadelesl
ni cözleri Oııwıde, mazinin misalle
ri tanına. bulu.ndW'ur. di7eblliriz. 

Ankara muahedesini inualıyan 

Tlll'kiye CumhuriyeU, nazlzm ve fa
tizmln demokrasi ile mütellabllen l'i
rq:Uii büyük mücadt'lede, ~arın
da. p7elerinde bUC"ü.ne kadar oldu -
tu clbl, yarın da taraflardan birisi
le ideoloji sahasında rııen birleşmek 
nbeUerillde ve harekeilerlnde bulun
ma.makiadır. Tedafüi maksatlarla ha.
sırlanan Ankara muahedesi, bu har
t.in devamınca in&"Ute.re ve Fraıua 
ile blrllkt.e Almanya aleyhine harbe 
beı•a••k pyelerlle de imUla.nma • 
mııtır. 

Yalntzca ve miinhasittn Tilrklye
nln mülki tamamiyeUne. isU.kliline 
ka.rşı yapılacak herhangi fili bir te
cavüz aleyhine Türk milli müdafaası 

takviye edilmiştir. Ankara muahede· 

sinin aı.addelerinde başkaca akis ve 

meali kuınılann bulandufu hem söy

lenemez. hem i: bat olunamaz, diye -

biliriz. 

Her Hltler. Danzlg nu.tkunda Ce ... 

nubu Şarki ve Cenubi Avrupaya alt 

emellerinden vazıoeçtlğinl il.in etmiş

il O halde, tedafüi cayelorle im -

zalanan Ankara muahedesi ve 3 

tlncii maddesi ahkinu, İnı::illerenlıı 

b11 harbi cenlşlelmei< an.ularını tal

blke lıadlm bir vesika mahi7ellnde 

lelikkl edileme&. Tıirkb'ede oldııiu 

sft>I, ..._.711 .. ühl kendilerine te

cari& olmadıkça, Almannnm aıe:r ... 

bine, muharipler "f'e Wd.lerden blrtsl 

lehiae ve menafılne harbe aWmak 

h-da &Çil< n7a rlzll bir arzu 

bir dÜfİİDce yoltlar. Sov7eUerlo sa -

mimi doelluldanmu, keııdllerlnl.ıı 

İactltere ve l"rama alerb.J:ne Alman-

7a ile birlikte b"'ka sahalarda har

be clrmesl lakdlrlnde, böyle bir mn

harebe7e lştlrak etmiyeullmlze dair 

A.nbra muahedesinin 2 numaralı 

protokol• ortadadır, l&l'lbür. 

Balkanlarda 7alnn Türlı.17e deiil, 

diler Balkanlı devleUer dahl, muha ... 
rlp, yahut gayri muharip bü7ü1l dev .... 

letlerden biri'llnin veya blr kaçmm 

menafilne, raye1erine röre hizmet ile 

harbe l'lrmek, ıecaviu harbıne baş

lamak maksaUanndan çok uzaktadır, 

bö7le llir nlyeUeri dahi bulıınınamak

ladır. 

Almanyanm olduğa. stbl, lluya ve 

İtalyanın dahi, Dotu denWnde, ya

kın Şarkta, Balkanlarda iktısadi a

lilıalan, harekelleri ale7bine dahi 

mWılerll n:ra müşterek cephe kur

mak batt:ketlerinden, n17eUerinden 

makta bulunmaktadır. Alman gaze ... 

teıı1n1ıı yazdıtı cibl. Ankara muahe

desi müııasebetlle İns'll1.ere ve Fran

sa razetelerlndekl cenlıı ölçüde lek

rarlanaıı safer avaselerine Türklye

de tasvir odlldltl &"ibl Iııllrak edilme

mektedir. 

Türkb'entn. keneli hadaUannın ha· 

rlclııdo, miilki ve milli emniyeti dı

ıında başka berhan«l devletin müs -

temlekolerinl, lkhudl meııfaallerlnl 

müdafaa cayesUe ha.rp macera.sına 

clrlJeeetlnl etraflı. maknl mnhake -

meJu yaparak düşünen hiç kimse 

söylbeme&, ltldlala.rda bulanamaz. 

Avnıp&lUll bu mmlakasındakl kti

Qti.k memlekeUer ve devleUer, milli 

müclafaaluına, mülki tamamiyeUeri

ne. ısUkliUertne tecavüzleri, Polon -

ya tecrübesini unutmuarak veya u

nularak herh...,.t taraftan cellrse, 

gelslıı, tUphesia kJ mütevekJdline ve 

mutavaat.kira.ne kuşı1a:ramazlar, ne 

paha.sına olu.rta, olsun, bütün varlık

larile tecavüze mukabele ederler, mü

dafaada bulunurlar. 

Ankara muabedcsbıln açık madde

lerile blrllklc, aliladar küeult dev -

leUertn harekeUert ba haktkatıe-rt is .. 

ba.&a yarar, diltlince!'linde7lL 

UA31İT NURİ ffilLU 



Amerikanın Silah Uzak Şarkta 
Ambargosu Kalkıyor Japon Siyaseti 

Demokratlar Ambargonun 
• 

Kaldırılmasını I stigorlar 
Vaş~l-On, 22 (A.A.) - Bi -

taraflık kanununa müteallik mü
zakereler esnasında demokrat a
yarırlan Andrevs, silaJtlal"a konu
.lan ambargıonun kaldırılm:ıııı te
zın.; müdafaa ederelk demiştir 
ki: 

İn,giltere ile Fransa, 'bizim en 
zi.yarle iltizam etmeıkte olrluğu -
muz bir davayı, beşerayetin sul
llıü ve hürrivetleri için esas olan 
bir davayı müdafaa e1ımektroir
ler. Eğer şiımrllki am!bargıonun 
kaldırılması bizi bitaraf bir vazi
yete sokmak gibi bir netice tev
lit edecek olursa düşünce ve aki
deleri ve siyasetleri bizinıki'lere 
tamamiyle uygun olan· bu mem
leketlere karşı bitaraf ka'lırnama
ğı tercih ederim. 

Müzakerat, sak.in ve ye!knasak 
bir hava için.de devam etmiştir. 

Pazartesi, umumi müzaıkcratın 
S'On günü olacak ve salı ı;ünü 
Pittman projesi ha<kkınıda teklü 
edilmiş olan tadiliit ilk defa ola
rak reye konulacaktır. 

Ayan meclisi, iQti.maına niil:ıa -
yet veıımeden evvcl mü.mkün ol
duğu kadar sür'atle reyini vere-

Dikili felaketzede
Jerine yardım 

bilımesi için bitaraflık kanunu 
Iayllıasrnın iiyan meclisi tarafın-

1 
dan muzaıkert'lli işinin taıltdit edil
meısine mütealllik olan Barkley 
takririni retldetmişt.ir. 

Berkley takririnin aleyihinde 
bulunanılaroan cumhuriyetçi Mo
naTy, müzakeratı tahdid etmek 
hu:ıuısunrla muhali.flerin önümüz
ckki pazartesi günü hükfunet ta
raftarları ile bivleşellıilecek'lerini 
'beyan etmiştir. 

Nevyork, 22 (A.A) - Nevyork 
Herald Tri'l:ıune'ün V aşingl-On 
mulhaıbiri, Ruzveltin ambargonun 
kaklırılnnasına müteallik reylerin 
verilmesini müteakip önümüııde
ki Iğyaseticuımhur intihalbında 
namzetliğini koymıyaca.fını ve 
kendisine halef olarak Ali mah
kome azasından Vill:iam Arville 
Duglas'ı göstereceğini ilan etme
si muhtemel bulunduğunu bil
dirmektedir. 

Mezkur muhabirin ayni tel
grafında RuzveWin iki maruf 
Cumhuriyetçinin iştirakiyle bir 
mil1i 'birlik kaıbinesi teşkil etmek 
üzere yakında kaıbinede tadilat 
yapacağı ha'ber veri!mekteıdir. 

5000 göçmenin 
iskan işi 

Bursa, 22 (A.A.) - Dikilide yer İ2lmir, 22 (A.A.) _ Tramvay 
sarsıntısından ötürü yurtsuz ka- şirketi ile i~çileri arasında tahad-
lan vatandaşla;:a yardını için C. düs eıden ihtilaf hakkın.da İzmir 
H. Partisince bir yardım organi- haıkem kurumunca verilen ka _ 
zasyonu yapılımış ve haliyete rarın Ankaradaki yüksek hakem 
geçmiş bu!lunma1ktad:ır. kurumunda müzakere ve tadi -

. İSPARTADA len tasdik edild' · · ... .,_,..+; 
Isparta, 22 (A.A.) - Dikili felii • , ıı;ı <>gre~"'";"' •• r .. 

ıretre:ıeıenne yaJ1Cl.ıın maksadi- Izmır Tramvay ışçıJerı 
le valinin reisliği altında topla - •1 .d . 
nan he;;et, bugünden itilbaren fa- J e J are arasındakı 
aliyeıte geçımiştir. Kızılay İspar- •ht•J Af 
ta met'kezi, HaJ,kevinin vencı 1 l a 
radyo 1asiısatı vasıtasile halıka bir . İzmir, 22 (A.A.) - Bu sene 
'beyanname neşretmiştir. Yardım- lzınir vilayeti ile kazaJ.arında 
rnın geni~ ölçüıde teııninıi için ay- Romanya ve Bulgarista.ndan gel-
nlan komiteler hızla çalışmağa me beş bin kadar göQrnnin isldi-
ve halk da derin bir şefkai ve ha- nı taıkarrür et:miııtir. Bu göçmen-
miyet c'/ ygusu içinde telberrüat- lerin çift havvan ve aletlerini be-
ta bulunmaktadır. ra.berlerinde getirdikleri haber 

DENİZLİDE alınmıştır. 
Denizli, 22 (A.A.) - Dikili fe- İ • ı· • ·1 

!ilkel.zedelerine yardım için vi- zmır 1 ızcı.er 
!ayet paııti ve Kızılay erkfuıı fa- İ:zmir, 22 (A.A.) - Ankara.da 
aliyate lba$lamıştır. Mektıepli genç yapılacak Cumhuriyet ·bayramı 
leriımiz de 'bu yardıma i~tekle ka- şeniliklerine iştirak edecek olan 
tılmı>ktadırlar, 144 izci, 'bu saıbahki trenle An-
Mugw lanın ihracatı karaı:va hareket etmiştir. kiler, 1 

Cı.mıhuriyet ba.yramı şenlikle -
Muğla, 22 (A.A) - Sene baş- rinıclen sonra, Hataya da tetkik 

langıcındanlberi Küllük iskelesin- seyallıatine çıkacılklardır. 
den muhtıelif iskelelere ve ecne-
bi memleketlere 31157 ton muh
tlii eşya 42,199 kilo balık, 3,988 
ıbaş sığır, 5500 ton zımpara maıde
ni ihraç edilmiştir. 

Van Zeland 
Amerikada 

V~ingl-On, 22 (A.A.) - Bura
ya gelmiş olan Von Zeelanid, A
merika'ya beynelmilel mülteci -
ler komitesinin müzakerelerine 
iştir&k için ge1ıniş olduğunu be
yan etmiştir. 

Eski Bel<;ika Bruıvekili Tıheunis 
de Avrupadan ·buraya gelmiş ve 
gazetecilere beyanatta •bulunarak 
vazıfesinin Amerika ile Belçika 
arasındaki ilktisa.di ve ti<:ari siya
seti islah imkanlarını araştııırnak 
oıduğunu söylemiştir. 

Stefani ajansının tek
zib ettiği bir haber 

Roma. 22 (AA.) - Stefani A
jansı bildiriyor: 

Beynelmilel yardım teşekkülle
riyle İtalyan hükilmeti arasında 
İtalyanın şarki Afrika toprakla
rın.da bir Yaıbudi kolonisi tesisi 
i~in bir prensip anlaşması yapıl
d•gına dair olarak şu güııJerde ec
nebi memle<ketlerde çıkarılan 
Ş~vıalar hiçbir esasa istinat et -
lll<.'<liğinden, kat'iyyetle tekzip o
lunmaktadır. 

Beneş Londraya döndü 
Lon<lra, 22 (A.A.) - Bene,, 

Fransada kısa bir müddet kaklık
tan sonra Londraya avdet etmiş
lır. Yenı bir Çekoslovak hüku -
metının teşkilıi mutaoovverdir. 

Iyi malı'.mıat alnnakta olan ma
lıafil, Beneş'in yeni hükUnıefin 
riya§etini kabule davet edilece _ 
ğini söy.le-mekledir. Yenıi hükıl -
met içtimalarını Londrada ak -
ıedecektir. 

Şuşing Yaşıyor 
Halk "Yaşasın Şuşing 
Yaşasın Avusturya,, 

Diye Bağırdı 
Londra, 22 (A.A.) - Viyana 

dan C.enevreye gelen ve sözüne iti 
mat edilir bir kimse, Şw;nig'i, Vi
yana caddelerinden birinde, iki 
bastona dayana dayana, ilk karı
sının mezarını ziyarete giderken 
gördüğünü, Sunday Ekspreıs ga
zetesinin Cenvre muhaıbirine söy
lemiştir. Y .!'filnda, hücum tallı ur
ları milisi efradı bulunuyormuş 
ve ::;..:şnig yolc!an geçeı<ken, halk, 
yaşa.>ın Suşnig, yaşasın Avustur
ya, diye bağırıyormuş. 
Diğer taraftan, bazı şayialara 

göre, eski Başvekilin i!k.inci kan
sı saıb•k konrtes Vera "Fu.gger dev
lete karşı haamane hareket suçuıı,
dan tevkif edilmiştir. 

İlk Suriye Reisicum
huru öldü 

Cenova, 22 (AA.) - Suriye -
nin ilk Cumhuneisi MEiıımet Ali 
Bey Abid, bir ka'.l.b sektesinden 
vefat etmi..,"lll'i. 

Y ugoslavyada gönüllü 
hasta bakıcı kursu 

Belgrad, 22 (AA.) - Yugoo
lavya Kızillıaç teşkihl.tı reisi Pren 
ses Olga, dün akşam Belgra.d'ın 
bir kliniğinde gönüllü hasta ba
kıcı.ların kursunda hazır bulun
muştur. 

Yeni bir radyo 
istasyonu 

Be1grad, 22 (A.A.) - Mariiıor ı 
şehrinde yeni bir Rad,yo mül'6il.e 
istasyonu ihdas dilmesi deııp~ e
dilmektedir. 

Japonya Çini Başka 
Devletin Hakimiyetin
de Bırakmamak İstiyor 

V~ington, 22 (AA.) - Japon 
Hariczye Nazırı NomUIQ'ntn U
zak Şarktaki Japon si!Y astinin hiç
bir ec.ne:bi müdahale tesiri altın
da kaJımıyacağma dair olan beya
natı, Vaşington diplomasi mah -
f.illerini haıyrete düşürmemiştir. 
Birleşik Amerikanın Tokiıo Ek;i
si Grev tarafından söy !enen nut
tuktan maksat, Amerika efkiin 
umumiye&ini Çin'e karşı neden 
dolayı sempali duyduğunu ve 
Japon aııkeri şeflerinin eıınper -
yalist rnedotlarına ne seiıeple mu
anz olduğunu Japonlara açıkça 
i:zOO:ı etmekten ibaretti. Bununla 
beraıbeT Birleşik Amerika hüku
meti, Japonya ile olan münase
batını ihlal etımek niyetinde de
ğildir. Amerika diplomatları Av
rupa harbinin V "§i.ngtonıla Tokio 
ara,;ındaki münaoobatı düzelt -
mek hususunda belki de bir br
sat vereceği rnütaleasındadırlar. 
Japonyanın antikomintern pak

ta saıdık ka1ınası ve harbin Uzalk 
Şark ve pasüik denjzine yaıyıl
rnası endişeleri, Alman - 3ovyet 
muahedesinden sıonra zail olmuş
tur. Japonya, Hege.moruya prog
ramını mı.Jhafaza etmekle bera
ber, Berlin'den müzaheret öğre
neceğini üanit etmemektedir. Bir
leşik Amerikanın bitarad'lığı ise, 
Ameriıka diplomasisinin içinde bü 
yük 1bir seıftıesti ile hareket et -
mesine artık müsait değilklir. 

Birleşik Amerika ile Japonya 
arasıru:!aki ticaret muaıhedesinin 
:fıcshedilmiş olmasına ve Japonya 
nın hir kaç aıy sonra aıınlOOrgp teh
didine marı,ız bulunm.,;ına rağ
men, V ru;ington lıüy le bir silahı 
suiib"timal etmeP..i düşünmemek
tedir. Münasebatın düzelmesi şa
yanı tercih ise de bu düzelme 
keyfiyeti ancak Vaşirıgton'un U
zak Şarktaki yeru nizam, açık 
kapının 1arnamen ortadan kal!k
tığı ve garp devletleri menafii
nin inkiır edilıdiiti manasını ta -
zaımmun etme<iiğine kanaat getir
mesi sayesinde mümkün olaıbiıle
cektir. 

Büyük Britaıııy<ı ile Fransa, Av
rupa haı'bin dalanı~ bulundU>k
ları zan1and.anberi Çin'in muka
vemetine müessir bir yardımda 
bulunabilecek yegane de>vlet Sov ı 
yet Rusyadır. Bu yardımın J a -
pon emellerini tadil hususundaki 
tesirisi, v a.şingl-On müsait bir a
mi!l oalrak telaıkki etmektedir. Fa
kat Çin, Japon tahakkümünden 
kurtulmak için Moskovanın hük
mü altına girecek olursa, Vaşing
ton, Qdk çıibuk ku.şkulanacaktır. 
Birleşik Amerikanın Ja·ponyaya 
karşı olan an'anevi ~-ekingeJJliği 
bu takdirde ve ğer Moskova nü
fuzunu uzak şark ile pasifik de
nizine dcğru dalha fazla yaymak 
teı;ebbüsüncle bulunursa l«ılayca 
Sovyet füıs.\ •ya döne'lıilecektir. 

Alman - Sovyet paktının imza
sındanberi bu çekingenlik talıia
tiy le artımı.şlır. Bu muhtelif mü
la:lıazalardan çıkan netice şudur 
ki, Vaşington'un Uzak Şark si
yaseti halihazırda bir raıkıkıas ro-

GÖLHANE PARKINDA 

BEKLİYt:N TABURLAR 

Balkan harbi sırastoda. Erki.nı
harbi)'e zabiti olarak Harbiye Ne-
2aretındc bulunan bir zat bir gün, 
bize şö~·lc anlattı. 

- Muha.rebedeo fena habeı ter 
reliyordu. Halbuki, bi:ı, boyuna 
sevklyat yapıyorduk. Yolladığımı:& 

kuvveUerin lyt netice almaları li
z.ımdı. Hayret ediyorduk. Aradan 
zaman geçti. Bir gün, Gülhane par
kı civarından geçiyordum. Baktım 
ki, plrkın içi asker dolu idi. Ku
mandanlarını buldum, sordum. 
Meğer, bizim, kiğ-.t üzerinde cep
heye y-0lladığınuz 1.a.burlar, bir aya 
yakın bir za.mandanberi, Gülhane 
parkında otururlarmış.. Sebebi şu 

imiş: 

Sevkiyatı yapan ş.ark şimcndj

ferleri kumpa.nyaSJ idi. Ecnebilerin 
elinde bulunuyordu. Vasıta. ve va.
son azlıiıodan bahsederek, tabur
larmusı gayet ,rrç olarak sevkedl
)"Or, böyle~ hatıaJarca bek.letiyor
mwı. 

Bir memlekeün can daman olan 
tfmeıultrer ha.üannm ecnebi elinde 
~ ».e biisük bir facia 

1 !l>«ğ.vied 1 
Anladımsa Arap 

Olayım! 
Hacivat - (Perdt"den) Vay Ka.ra

ıözüm. akşam Ustü. köşe pencere -
sine kurulmuş, ne yapıyorsun ö,'le? 

Karagöz - Gazete okuyorum, ga -
zete! 

Hacivat - Vaat.! Ne var l'&zeıeler
de bana da anlat bakayım? 

Kara.cöı.. - Okuduklarımı ben an
hyamıyorum kj sana da anlata.yun! 

Hacivat - Niçin anlamıyorsun? 
Karagöz - Nfçln olacak, satırlar 

yan yanya. bilmediğim Iügatlarla do

lu.. 
Hacivat - Meseli, ne gibi higat

larla 

Kara~öz - ~leseıa .Tebarön ne 
demek bilmjyoru.m. 

Hacivat - Ayol, onu bilmiyeeek 
ne var? Tebariiı. demek ebeni et
mek•. 1emeydana koymak», «ortaya 
oık:arma.k•, «ıöstermek:& demek ... 
Karaıöz - Ya cd.esanüt11 ne de • 

mek? 

Hacivat - Tesanüt &e .. Elele kol
kola, omnzomuza, strtırıa, kafaka.fa
ya -.ererek biribirine dayanmak bi
rlbi.rine destek olmak, birlbirine kuv
vet vermek» demektir. 

Kara.göz - Peki amma. ilacı Cav
cav, bo kelimelerin .• böyle teker teker, 
minaJannı, Yenicamldeki bizim Çem
bersakal daktiJo da verir. Ben sim
di sana, elimdeki gazeteden birk~ 

satır okuyayım da sen o satırların, 

bana hep birden m::i.nasını ver, ba -
kalım! 

Hacivat - Oku da görelim! 
Karagöz - Styasi ve uzunca bir 

makaleden okoyoru.m, iyJ dinle! (0-
kumıya. ba<;lar): Madagaskardau is

tihbar edildJ&lne na:ıaran, tara.fryin 
beyninde teati edilen noktai nazar
ların, bu hususta yeni yeni inkişaf -
lara zemin haı:ırlamıya vesile teşkil 

ede<:eğ-i bazı siy'asi malıfillerce meş

kôk addediliyona da bu meselenin, 
herhalde ve bugünkü dünya ke!jome
k~i bir realite karşısında. mlisbet 
veya menfi birLaka.m ufak tefek te 
zahürlere mukaddeme olması ihti -
mali de varU olabilir. 

Hacivat - Bitti mi? 

Kara&"ÖZ - Koca makale kolay ko
Jay biter mi, Jstcrsen daha okuya. -
yuu! 

Bac:lvai - Daha. okursan :ıilınim 

büsbütün karışır. 

- Kara.göz - Öyleyse ver baka -
lım, şu okuduğum satırların mi.na -
sını! 

Haelva.t - (Sakalınl sıvazlıyara.k) 

Sana .ı.ahmet Karagöz amma. hele 
fll.DU, tane tane bir daha okur musun? 

Karagöz - (Ayni sahrları tane 
tane tekrar okur.) 

Dacl'Ç'at - (Yine sakalını sıvazhya. 
rak) Anla.dııw:.a Arap olayını! 

Karaıröz - Beiıey Hacivat, öt.ed~..n
beri insan sarrafı. la.kırdı ka.vafıyım 

djye ıreçinen ve bpkı başında.ki 

kü13.hı gjbi çeueslndrld sakalı da sip· 
sivri olan behey mendebur, sen ki şu 
dör(, bq satll' yazıdan bir şey an
hyamazsan ya biz cahUler ne yapa -

lım 

Hacivat - Sen de raı.eie okuma da 

radyo dinle birader? 

Karag-öz - Sus be yahu, radyo on· 
dan beter! 

Hacivat - Şu halde? 

Kara.g&.ı - Anla~ıldı, bu yaştan 

sonra yeniden mektebe b~hyaca.ğız. 

OSMAN CEMAL KAYGU.1 

lü oynamakta.dır. Ve Amerika 
diplom~sJ.Si Çin'<le su:lhü yeniden 
teSis etmek ve Aımerika hitaraflı 
ğınm muhafazasını dalha ı;üçleş.
tireceık olan Avrupa haiibi akis 
!erinin pasifik denizine geçmesine 
mani olmak için Ja]J-Onya üzerin
de tadıi edici bir tazyik icrasına 
devam eyliyecektir. 

olduğunu, bundan iyi anlatan ha
dise olur mu?. 

Devletin eli ile yapıJan ve işlet1· 
len i:reolerin Enuruma. vardıhru 
&örünce, bo eski hi.diseyi hatırla
dtk. Çok şükür, dedi!<, ııenl!j bir 
ndeo aldJk. 

İşte esk.J rejimle, yeni re.jimiıı. 
farkı! 

ACABA DAHA EVVEL 

Nt:DEN DÜŞÜNMEMİŞLER?. 

GüW san'aUar akademisi mima

ri şubesinin dar kadrosu münase
beWe,· mllraeaaı eden talebenin 
geri çevrildiğini İKDAM yazmış
tı. Çok şükür duyuyorw. k..i, 60 ki
şilik kadroya 30 kişilik daha. ilive 
edilmiştir. Faka!, 60 kişilik talebe 

kadrosunun az olduto.nu, ata.ka
darlar, acaba, daha evvel neden 
düşünmemişlerdir? .. 

Bizce 90 kişilik kailro da. azdll'. 
Memleketin birleik akademisinin 
mimari şubesinin kadrosu 60 kişi
lik olabilir. Fa.kal, profesör kadro-
su .• 

Talebe kadrosunun 60 kiş• ol
ması ise, bizim akhmu.a durgunlulı:: 
verir. 

SÜK&Ü AHMET 

Günün Mevzuları: 

Mekteplerin Haki
ki ıstırabı: erim 
Muallimlerin 
tikleri Sıkıntı 

Ve T olebenin Çek
Nereden Geliyor? 
Yazan: 

1 
REŞATFEYZiYOZONCO , ----

Terimler me9elesine dair son halla 
içbıde, SON TELGRAF'ta iki ayn 
fıkra yaulım. Bugün bu mevzua bu

rada avdet edişimin sebebi, o fıkra
larımda izahına. çahşhğ'un noktai n&
zarmıın doiTu]uğunu isbai eden yeni 
görü.ş ve bıidiselere sahip bulunmak
hğımdır, 

Yazıma. başlarken, «Terimler» me
selesi dedim ve birıc:ok1a.rı C'ibi uÖz· 
tö.rkçe terimler» meselesi demedim. 
Çünkü, ben, ort.aya çıkarılan bu te
rimlerin Öztürkçe olduğuna asla ka
ni tleğlliın. Türk dili, bu kadar kötü 
ve berbat kelimelere tarihin lıitbir 

devrinde '.'i;ahip olmak ;ıe" , •liğini 

ve isabctsi:ıliiini göstermemi.,hr. 
Beni, tekrar bu mevzu üzerinde 

ktJuusmağa s~·vk('den amil, .(·umhuri· 
yet Halk ıaartisi umumı katiplığinin 

teşkilata yaptığı yeni ,.e mühirı.ı blr 
tamimidir. Bu tamim, terimlerin bir
~o~nun drğl.$tirildikine dalrdlr. 
~ Bu taminıe göre. ii.vf' yerine :iza. 

aday yerine namzet, parti öriü:'ü ye· 
rine parti t.e~kil.ttı, Gcnbaşkur yerine 
Genelbşakanhk di\'anı, Gen yön ku
rulu yerine umumi idare' heyeti. il, 
ilce, kamun. 0<·ak yônkurulları yeri
ne viliil'f'ii. kaı.a, nahiye, ocak ida -
re heyetleri, Partikur ~erine Parti 
divanı. saylav ~erine m~b·us, tüın.ik 

yerine nizamname, i ·kreter yerine 
kıi.tip, b0tkan yerine vekil. 83.~bakan 
yerine Bas,vf"kil. ba~ !'lekreter yerine 
ba..':'kitip, j,.yar yerine memur. biz.mel 
adamı yerine müstahdem, kamutay 
yerine Büyük 1\fillf"t Meclisi, onurkur 
yt>rlne haysiyet divanı. yasav yerine 
inzibat, ('ekim yerine istifa kelimeleri 
kuUanLla.caktır. 

Parliuin bu tamiminden anlı:vo -
ruz ki, makul fikir, aklı selim nihayet 
hikim olmuştur. Neye sakhyahm, di

lin sadeleşmesi. türk('!eleşmesi bahsin
de. bazıları o kadar ileri gitmişlerdl. 
ilmi esaslardan. gün gibi a!'likir ha -
kikatll'rden o kadar bJhaber görün
müş1erdi ki. !!İhayet, her uydurma, 
saçma kelimeye ÖZhırkc:e diyip çık
tılar. 

l\olaa.rlf Vekilliği dr. makule, aklı 

selime avdet etti. ftKültıir Bakanlı

iı» nı ul\-Jaaril Vekilliği» ne cevirdi. 
Dil çahMınalarının en büyük hata

sı usulde olmuştur. Dil, Umi bir mev
zudur. Dil dP.i'i:;imi ise, akademik bir 
mevzudur. Böylt• bir mrvzu f"trafında 
118'- vatanda~ın fikri, bUgbıi olama7:. 
Nihayet, bu, bir ihtisas mesele~ldir. 
H.albuki, biz., öyle yapmadık. Herkesi 
dil ilimi zan ve taha)·yül ederek, dil 
işi ile uğraştırdık. 

İşte, ortaya, böyle saçma sapan ke-
Iimeler cıktı. 

yatta terim diye bir teY bilmiyoruz. 
6 - DU ise, yalnı• bir kaç klii:slk 

mektep kitabının alüada.r olduiu 
bir mevzu değil, bütün bir cemiyetin 
malıdır. Bug-ünkü talebenin, yarın 

hayata çıkaeağ'ıru unutnuyalun. 
7 - Nasıl konuıa.cafız, nasıl ya

zacağız, bj)mtyoruz. Dilde istikrar 
lizımdır. 

8 - Terim meselesi derhal ha.ili 
13.x.ım gelen en mlihim davadır, Bu
gün hiıla devam eden k~meke,in ö
nime gefilmezse, zaman llerJedlkçe, 
doğacak dil te.zebzübünün vahameıi 
büyüktür. Böyle bir netice ise. kül -
tür hayatm:ıız ıctn zararh ve ağır bir 
darbedir. 

Fikirlerimi, yukanya bulisa ha -
lindc c;;ıraladım. Terimlerin mektep 
kitaplarında ku11anıh1i tarzı ç0k ip -

tJdai, ilmi tasnif ve usulden uzak -
tır. Hele, fi;ıik, matematik ve tabi ... 
iYl" kltaplarındakt Lerimlerde.n çoğu 

gülünrtür. 

Terim seferberliği ve akını ile, 
belki, lisanımız. yeni bef on kelime 
.kaz.anır, zannetmiştik. Bel!ti, beş on 
güzel ve makul ı-;uz parçası diliml-
2e yerle!jir, diye umit etmiştik. Fakai, 

«Genel» kelimesi yanında, • Vmu -
mi» kelimesinin h:ili şayanı tercih 
olduğunu babsetüiiıniz tamimden an· 
byoruz. 

O halde, hoili, Devlet i'\1atba.asm
da bu kıiğıt buhranına rağmen, i
çi acaip ve güJntiç terimlerle dolu 
mektep kitaplarını. bir r.ürü masraf 
-yaparak. nt"den basmakta devam edi· 

yoruz? Meseli, mülga Babıali hülefa
smdan. müteka.1t, bilmem hangi ma .. 

halle muhtarının, kafasının içlndeki 
•<tPost kapmak» hülya.sının ta.hakku .. 

kuna medar telıikki ederek uydurdu· 
ğu bir terimle. neden bii.li ('ocukları
DllZın körpe dimağJarını yoruyotuz? 

cTerim:o bahsini efk:irı umumiyeye 
an.e,mek, münaka..t\a, ıslahına e(k3.rı 

mnumiyeyi iştirak ettirmek büyük 
bir hata olmufttur. Cünkü, bu işler, 

saJii.hiyet, ihti53.S, ilmi heyet, aka .. 
demi mevzuudur. 

Çok sevdii'im Türk ('l~ukla.nnın, 

bu terim rahatsızhiından kurtul -
masını rica ediyorum. Bırakm. ço
cuklar derslerine <ıabşsmJar, dilin, 
terimin ıslahı, münakaşası, istikrarı 

için salihfyeUar hıeyetler meşgul ol
sun: dile en son. kat'i, güzel ve ma
kul şeklini ver'.'l"ln!. 

Mekteplerde ,ondan sonra, yeni 
dille ders öğretelim. Belki bu. sene
ler istiyen bir kültür iş,idlr. olabilir. 

Parist.eki akademi Fransız grame
rini yüz yılda tamamlıyabildi. 

REŞAT FEYZİ 

SAYFA- J 

Geçen gün bir mecliste, mevzu e· 
debiyaıa, intikal etınq.u. Bir zat yana 
yakıla şöyle anlattı: 

- Gazeteler, edebi kalitelerini kay
betmiş, yabut ta. edebiyatı ihmal et.. 
miti görünüyorlar. EvvelC'e gunhi:k 
ıaı:etelerde, edebı hikiyeler, edebi 
roman1ar, tenkiller, makali.·l~r. tilo-atro 
yazılan daha rok yer bulurdu. flalbu
ki. o zaman, ga.zet.eciUğimii, gt>rek 
teknik, g-erek haelnı iUbartle, bu ka
dar ileri &"itmiş değildi. 

ŞimdJ, harp dolay15ile, gazetelerin 
sayfaları aı:aldı. Fakat. ya • .\.vrupa 
harbinden evvel?. Çarşaf &"ibi, sayfa 
sayfa (lıktıkJarı zamanları da hatır .. 

lıyoruz. Bir sinema artstinln hayatı 
ve filmi için bir sayfa yer a.yıran, bir 
güzel ka.dın resmi için üç sütun yer 
veren gazeteler, bir edebi bahis. me
sele veya yazı için iki sütunluk yer 
ayıramazlardı. 

Halbuki, gazetelerin, edebiyata 
karşJ bu kadar likayd durmaları doğ
ru mudur? Belki, giınlük gazete, her 
şeyden evveı bir havadis verme vası
tasıdır. Bir edebi mecmua, bir mesJek 
mecmuası değildir. Fakat, ne de ol
sa, mademki, gı.i.nlük gazete, her ne
vi siyasi, içtimai ve ilmi bahl-.lt"r et
ra.f tnda. um.unu şek.ild~ olsun, bir fj .. 

kir vermek vaı:iyetl•ıdedir, o halde, 
edebi.> atı niçin ihm.ıl ediyor: 

Gazetelerin edebiyata ka•1ı heves
siz durmaları. memleket rH,a.rı umu
miyesinde. memleket gen('liğlndc de 
bir 18.k:.ı.~di doğurur. Çunku. bahsıni 

görmediği bir mevzu etrafında. ~enc
Ukte merak ve alıika nasıl uyansın? .. 

Meseli, bugün, kiieük hfkii.yecilill, 
i.amamile unutulmus g-ibidir. Hafıza
mızda, küçük hikiiyt" yazan. yalnıli 

eski şöhretler ,·ar.• 
Biz, kendi he!\:abımııa, bu mt'eHsle 

koneşulan 1•e ileri süri.ılen me~lelcri 
yerinde bulduk. İddialar yabana atı
lacak gibi d•ğlldir. )fuhakkak ki, 
memlekette, Pdebl:rata karşı umumi 
bir alikasızhk '\•ardır. llalbuki. '.'·azı 

san·atı olan edebiyat. fakat, güz.el bir 
ed("biyat. o eemiyetin bünyesi, ahla
kı, karakt<:ri üzerinde tesir yapar. 

Burada şiirden bahis açmağa lü . 
zum görmüyoruz. Çünkü. o da a:•fni 
dert lciDdl'dir. Yalnız, slizümUz.e ni
hayet verirken, arkadaşın, duyup not 

<'ttiğj harikul.)de nefis bir halk şü
rinin ayni mecliste okunan bir be .. 
yitinl tekrar edelim: 

Mektup verdim karadan 
Dağlar kalkın aradan. 

Güzel ve muvaff:ık olurs.'l, yazı 

san.atına doyum olur mu?. 

Litvanya asker 
top~. yor 

••• 

Kaunas, 22 (A.A.) - 1911 sı
nıfı, milli müdafaanın yeni pla
nı mucibince altı ay talim giır
mek ü:rere 1 Teo;rinisanide silah 
al tına dav et edi lmi~tir. 

Bulgar kitap sergisi 
Be1grad, 22 (A.A.) - Yarın 

Ljubljan 'da Bul,gar k•tabı sergisi 
açılacaktır. Bul,garların en vük
sek muharrirlerinin 2 binde~ faz
la eseri bu sergide te<>hır oluna
caktır. Ayni sergi, evvelce Bel
gratta açılmış idi. İkinci bü:vük hata. dil üzerindeki 

ham fikirleri. f.e('rübeleri mektep 
kitaplarına :ıookmarnızdır. Mektep ki

tabı ve talebenin kafası yazar bozar 
tahtası değildir, Bu yüzden ayni mef
humu itadt ~den bir terimin üç defa 
defb:tiki olmuştur. 

Bir Kari Dert Yanıyor 

Üç 3:\'fJ terimi öğrenmek vazi -
yetine düşen talebede, terim, denen 
bu erip şekle karşı, itimat kalma -
mıştır. Üç defa deiiştirilen terim için, 

tabii, mektep kitaplarını da, üç de

fa. yeni ba~tan basmak. bir çok mas
raf eimek IJ.z.ım gelmiştir. 

İstikrar bulmamış bir takım keli -
me taslaklarını mektep kitabına sok
mak, bir garabet idi. Talebenin ka
fası. istikrar buJmuş, mücerret ve 
olgunlaşmış, oturaklaı;;;mış mefhum -
!arla. lıjlenebiJir. Küçüc'WI: çocuk .
lann kafasını bir ilim akademisinin 
kara tahtası zanuetmek hata deiiJ de 
nedir? 

Bugün, \erimler meselesi hi.la mü
him bir dan halbıdedlr. 

İddialarımı tekrar ediyorum: 

1 - Teı:!mlor istikrar bıılmanuş -
tır, boyuna. değişiyor. 

2 - Terimler, ifade edilmek is -

tenen mana ve methumdan ekseriya 
uzakllr. Yani isabet yoktur. 

3 - Bir kısım mektep kitl.plannda, 
lisanımızda iyice yerleşmiş ve her ... 
kes tarafından bllinen kelimeler kal
dırılmış, onlann yerine rayri menus 
uydurma terimler konmuştur. Bir ıu
sım mektep kitaplarında işe, en ağ
dalı kelimeler oldotu «lbi bırakÜ • 
mış, bunların yerine yeni terimler 
bulmak lüzmnu, nedense, görülme -
mi.şiir. 

4 - Terimler da.ima, her :rerde a.y
ni m3.nayı vcrmemektedtr. Fenni, iç

timai bahislere ,yanJ müsbet Vf' ic
timai illmlere cöret tertmJer, mana
larını değiştiriyorlar veya kaybedf "" 
,.,rıar, ;rabut la s&rip hallere dİİ4Ü -
yorlar. 

5 - Tulmler, :ralım b~ melı.
lep kitabı i~lnde mahpueilll'" Ha • 

Dershanede Yemek 
Yediren Bir Mektep 
Mektebe Bir Berber Çağırıp Çocukları Uluorfa 
T raş Ettirmek Doğru mu, Dışarda Berber Mi Yok? 

Fatihte oturan Salih Özcan imzalı 
bir okuyucumuz bize cönderdlği mek
tupla, Maarif işleri hakkındaki dü -

şünceleriDi, samimi bjr şekilde stra
lıyor. Benilz yeni blrtakun tecrübe
lere girişmiş bulunan mekteplerimlz
le bu okuyucunun fikirlerini yakın

dan alika.dar gördüğümüzden, e.Umlz

dekl mektuba, hulisaten neşrediyo .. 
rtR. Bu neşrtyahmıs bazı aksak1ıltla. .. 
rı ciderebllirse hem okuyucumuz, 
hem de p.z.eiendr., vazifesini yapmış 
sayıtm.az mı?. 

Sözü oku:rucunnısa bırakı-yorus: 

cM'aarif Vekllllii bu sene mektep
lerde tedri5ata erken başlamak, erken 
bitirmek suretlle, prop-amlarda bü
yük değiflkllk yapt•. Bu sıueUe 1&
le beye daha. ook çah.şma zamaaı ve 

fırsau vertımltür. Fabl, bu usul, 
İstanbul Tiı:arel Lisesinde latbik e
dilmi:şor. Bu Jlsede talebe s&ba.hları 
dört, öiJeden sonra da iki ders okur. 
Binaenaleyh mütalea vakti yoktur~ 

Acaba., bu lisede de, diğer liselerde 
ta.tbik edilen usul yürütüJemez mi! 
Nihayet., Ticaret Lisesi talebesi de, 

iyi yetişme1erinl istediğimiz a.yni 
uıemlekel çoeukları değil midir?. 

Sonn, bu mektepte geçenlerde bir 
hadise oklu. İdare, mektebe bir ber
ber ı:efutti. B;;tün talebenin saçian-

nı üç numara ile. Kayri muntazam 
bir şekilde k~Urdl. Saç ke!;i1r.ıesi 

belki Vek3let tarafından emredilmiş
tir. Fakat, bu şekilde mi olsun denil
miştir? .. Bu lisede yaşı Uerlembf fOw 

eu.klar VH, Bunlar, kendileri, dı~
rıda pek.ili sa.olarını kesıtirebilirlerdi. 
Böyle koruların lalblkallllda birlik 

lizundır. Bu lisenin talebesi, diğer 

birook mek&eplerde okuyan arkada.ş
Jarmm ben.ü sa(llaı'ının Jı:esllmemi, 

oldu,iuna cörerek özölmfuJlerdir. 
Meseli, İstanbal erkek 11~ talebe
sinin saçları bili k.esllmemi!;Ur. A
caba, veıraıetln emri bn mekte-be he
nüz gitmedi mi? 

Bundan bask:a, yine Ticaret Lise .. 
sinde talebe i~in bir yemek salonu 
yoktur. Taleben.in mali vaziyeti. lo
k~tadıi yemek yemeğe müsait değil· 
dir. Binaenaleyh talebe, öğle yemf'
iini smdlarda ylyor. Bu yüzden sL

nıflar dalma temiz bulunamıyor. Mek· 
tcbin alt katında, ladll.illa yemekha
ne yapılabilecek müsait yerler var
dır. Me:ktcp idaresi, bu noktay1 bal ... 
letmelidi.r ,Jı 

Bu fikirlere bir., bir şey ili.ve et· 
miyornz. Okuyucumuzun el ya.ı:ısl

le yazıılmış mektubunu arşivlerimiz 

meyanında, alt oldutu dosyada u.k.

Jamak.la ikllfa edlyerUL 



SAYFA ' t K D A M Z3 - BlRİNCİTEŞRİN 1939 

~ l1Sl&l'4-='t 
İstanbul Otobüsleri 
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KAVGAM 
- İBla.nlınlda işle1en olobüsler b!r )=============== ılrketın midir, Yoksa belediyenin mt'1 \ • 

ATATÜRK'ÜN 
SON GÜNLERi 

- Bu otobüsler bir ıtrkete altth:.. 
Belediyenin kontrolü allmcladır. 

S. ERSÖZ (İslanbul Fatih) 

'' Yazarı: 

1 
Alman Devfet Reisi: ADOLF HiTLER 1 

'------Tefrika : 22 -------'· 

- Gazelembln l>ucünkü va•iY• -
tinden buna i.mkin yoktur. İlk fır • 
... ııa tem.in edlleeeklir. 

ErtlP (Taksim) 

Politikamızda Müsavi 
Vatandaş Tanırız 

- Nasreddin Bocanın bütün fık ... 
ralannı bir ara1a &op1a7.n kitap var 

mıdır? 

- Kllapçılarda böyle ldlap bula

caimın tahmln ediyorum. 

NUSRET MUSTAFA (İsbnbul) 

- Elektrlk idaresinde bir vazife 
almak lMiJ'orum. Belediyeye mi mii
ra.caat edeeeğim, yoksa elektrik lda· 
rene m.i? 3 - Bu sendikalar nasıl kuru

lacaktır? 
Bırınci sualin cevaibı ~ır. 

TerErldüıcle mahal yoktur. Madem 
ki sendikaların Juzumu, eilıımı. -
mıvctı derkardır, şu halde nas -
yona] - sosyalist partisi bu işe 
uzaktan seyirci kalamaz, bilfiil 
bu i.:;le meşgul olmalıdır. 

Nasyonal - 3osyaliıst partisi 
mılli devlet yaratmak emelin -
dedir. Bütün m(ı,;takıbel müesse
se! r kendiliklerinden meydana 
çıkmtl".ıdır. Düvletrn bağrı.nd.an 
kopmalıdır. En büyük hata, bir 
part.nın nüfuz kendisındedir di
ye, bir teşkiliıtın temelini atma
dan devlet teşekkül eclsbilirim 
demesidir. 

Bir parti her şeyden önoo, mu
zaffer olmadan evvel, saıhayı ha
zırlamalı, yeni bir nizam kura
cak olan adamlarını seçmeliıdir. 
Yoksa hakiki hiçbir şey yaraıtıl
rnaz. Nasıl ki, Ve imar meşruti -
yeti Aınıan milletinin ihtiyaçla
rına uyguın olmadığından iflas et
mı.şıir. 

Partimizin azaları içtimai me
seleleri tetkik etmelidir, sendi
kalardan bitim için iyi bir mek
tep olacaktır. 

ikinci sualin cevabı da şudur. 
N asvoiıal - Sosyolist sendikası 
sınıf kavgalarına karışmıyacak· 
tır. Nasyonal - Sosyalist devlet sı
nıf tanımaz. Politika bakımından 
mw;avi vatantla.ş tanır. Nasyo · 
nal . Sosyalist sendikası bir sın.ı:f 
halkı toplaıyıp başka teşkilatla 
m . .,, Jeleyi kat'>yyen aklından 
geçınnez. 

N asyonal - Sosyalist sendika 
mılli ekonomıyi korur, ona kuv
vet verir. Nasyonal - Sosyalist 
amele milli ekonomi fa,a,lıyetinin 
inkl,afile mes'ut olacağını bilir, 

.5aadet amelenin refııludır, a
mele kullananlar Nas-yona! Sos
yalistler de bunu bilirler. 

Gerek amele kullananlar, gerek 
se amele büyük bir seI'besti için
de çalışırlar. Serbest çalıı;ıkLğı 
zaman iş daha iyı çıkar, ı.nsanlar 
canları sıkıldığı zaman çalışa -
mazlar. 

Boı; bir sahada yeni bir şey kur 
mak kqlaydır fakat esasen mev
cut bır ı;ey ler varken yenisıni 
yapmak güçtür. Çünkü kurucu -
nun işi yalnız kurmak degıldir. 
Ba.,ıaınak ıçin evvela yıkmak la-' 
zımdır. Nasyonal - S06yalist sen 
dıka diger sendikalarıa beraıber 
var olamaz, bu suretle olursa 
manası kalmaz. füı.şkalarile an
laşmak ta şıarı değiLdir. Mevcut 
olmak aneak kendi hakkıdır. 

Bunun başarılması içın de iki 
şık vardır. Ya Nll<iyonal - Sosya
lis~ sendikayı kurwnak beyne! -
mı:el ve Marksıst sendikalarla 
mucadelcye giri:;mek veya Mark
sist sendıkalara girıp onlara yeni 
bır ruh aşılamak. 

il dU..,uncuııın tahakkuku için 
ma.ı ve maddi güçlü15ler varoır. 
Parasız kurulacak bir oenrlika a
me evi kendine celbeder çünkü 
anı •ye maddi yardımda bulu
namaz. Sonra da Marksist sendi
kalara kafa tutacak bir Nasyo -
nal - 3o'yalist sendikayı kurup 
yürutecek insanı nereden bul -
malı? 

Marksııst senrdikaları yıkıp , ·:ıs
yonal sendikaya zafer kazandı
rac,ık adam bugünun en büyük a
danı«iır, heykeli dikilme~ liı -
yLktır. 

Ben böyle bir adam tanımı • 
yordum. Düşman. s'nd>kıı.ları ıda
re edenler de mUıhmı insanlar 
degilıdi, fakat onların kıdemleri 
vardı. 

-' 10 -

HARİCİ SİYASET - HUDUT 
FETUİ HAKKI - İTALYA VE 
İNGİLTERE İLE ANLAŞMA 

Kendiıu sevdirmek is~ek bu 
dalalıktır. 

İki memleket pekfila anlaşabi
lirler, amma bu birll>iı'Jerine mu
haiıbet be;!edikleri için dei;'İl, 
mii.ştıerek menfaatleri olduğu iç.in 
dir. Bir memleketin mukaddera
tını elinde tutan devlet adamı, 
sırası gelince vaziyet icaıbı müşte
rek menfaati olduğu müttefikini 
buhır. 

BüyÜine'k it;tiyen bir millet 
kendine !iızllII olan toprakları iş
gal etmekte serbesttir; hele sı -
nırlan içine sı.ğamıyan bir mil
let ,,. .,;ınırlaruu gen.ışletmek iste
mesi en büyük hakkı ve vazife
sidir. 

Milli Alınan devlıeti fatih ola
caktır. Alımanyanın eski hudut
larını muhafaza etımesi cinayet
tir. 1914 hudutları bütün Alınan
ları ıçi.rıe almıyoı u. Onlar mu
vakkat hudutlaııdı. 
Almanyayı küçülten muahede

leri siyaset yoluyla duzcltmiye 
imkan yoklur. BöyLe bir hayale 
ancak çocuklar kapılır. Yeni bir 
harp "" uridir. Böyle bir harp 
hem A~nanyanın hudutlarını ge
nişlelmelı, hem de müdafaa;;ı ko
lay o.imalı ve ele geçirilen top
raklar Almanyayı beslernelidır. 

B, nasyon.al sosyali6tler harp
ten evvelki politikayı t.erk.ediyo -
ruz. Gözümiı.z ya.ı.nız .şarktadır. 
Müstemleke siyaretı de takip e
recek değiliz. 

Müstakbel lbir harp için. Rus
ya ile anl,..mağa imkiın yoktur. 
Bir kere Ru.syanın ba.şınıda bulu
.nanlar dürust bir ittıfaka yan~ 
ıruyorlar, yan~:;alar bile sözle -
rınıde durmazlar. 

Bunupn ıçin Alınıanya aruıa'k 
İngiltere ile ~abilir. RUt;ya 
ile anlaşıp ta hanbe girersek, harp 
Alınan topraklarında ~reyan e
der ve netıce6i Aiınanya iç.in ha
vaıbiıdır. 

Herhalde bır giı.n gelecek İn
giltere Fransaya karşı Almanya 
ile ittifak edecektir. İşte bunun 
için yahudı'er_ 11azelıelerinde İn
giliz dü.şınanlığı yapmaktadır. 

ltalya da Alınanıya ıçın bıçil -
miı; kaftan bir muttefiktir. 

Fakat her ~yden önce Mrna.ıı 
yayı ıç dü'>ff!anlardan temiz.e
mek şarttır. Yahudilerden kur
tu1duktan, harekatın.da serbest 
kaldıktan, Itaıyanın yardunın.ı 
temin ettikten sonra Almanya 
kalkınacaktır. 

Almanyanın anla.şamıyacağı 
yegafl€ memleket Fraru;adır. Fran 
sızlar art•k bır Avrupa milleti 
değı.lıdir. Kanlarına en ~ağılık 
kanı, zenci kanını karıştırdılar. 
Üç asır sonra Fransız ırkı orta
dan ka..,~bolacak'ır. Bu yarı zen
ci ırk, Yahudilerle de öyle içli dış 
lı olmuştur ki, Avrupanın beyaz 
ırkı tehdit altındadır. 

Bir gun Fraru;a ile hesapla.şma 
zamanı g-elecek \ 'C o zaıman Fran· 
sayı temirlıyeceğiz. 
Btı~ün seksen milyon Alman 

meycuttur. Bir gün gelecek, iki 
yıiz elli milyon Alman olacağız. 
Hoın de f<ı1br·kalardan biribir üs- ı 

- Elektrik idaresine. 

SAİM (İalanbul) 
-· Llk maçlarında bu sene kim ka

zanacak! 
- Henüz bir karar vermek imkan.. 

sız oldutuııu siz de iasd1k edersiniz. 

KEMAL ZAHİR (İstanbul) 

- Oria mektep mezunuyum. Lise 
mezunu olmak istl7orum. Ne yapa.

yen? 
- Mezuniyet tarlhlnttden 4 sene 

geçtiyse Maarif Vekiletlne mürac
edlnlz. Maam&flh müraeaaı umanı 

Nisa.n a71dır. 

NAMIK ERDOGAN (Anka&>a) 

- Haydarpaşa. lle Ankara arı.smda. 

Boludan l"eçmek üzere ikinci bir lıd 
J"apılacakiı ne oldu? 

- Bu hususta Veki.letln procra • 
mını bilmiyoruz. 

YUSUF (İslanbul) 

- Taksimdeki meydan açılması ne 
nman bitecek? 

- Yen.i meydanın 29 Teşrinievvel 
Cumhurlyet bayramına kadar 7eil
şeceiinl belediye makamından söyle .. 
diler. 

AHMET İHSAN (Bursa) 

- Mekteplerin kayıt mtlddetl ka
paodı mt? 

- İstanbuldaki kayıUar kapanmış .. 
iır. Yeni talebe kayıt edilemez. 

NURİ (Bursa) 

- İkdam gazetesi ba.ncl cünler 8 
sayfa çıkıyor! 

- Şimdiki halde haftada bir gö.n 

8 sayfa çıkıyor. İlk fırsatta eskisi gi
bi dalma 8 sayfa olarak çıbcalı:lır. 

MUSTAFA (İzmir) 

Bir derdim var. Gazetenize yazar 
mısıntz? 

- Gönderiniz, tetki kedellm. Mem .. 
leketi alii.lr:ad.ar eden mesele ise der
hal 1azartz. 

Panl'altıda. oturan Necdet Kırdar: 

- Maalesef arzunuzu yerine retir ... 
mek imkinını bulamadık. Özür diler, 
muvaffak elmanu:ı dileriz. 
Haydarpaşa lisesinden M. i. Dilma

cer: 
- İleride babseititinb tahlilleri de 

yapacaflZ. Kiğıt buhranı dolaytsile, 
bahsettiiiniz sahifeyi açmak. şimdi

lik mumkiin deiiJdir. Buhrandan son
ra bunu yapacağız. 

t·sküdarda oturan Vahit imzalı o
kuyucumuza: 

- Memwin kanununda kayıtlar 

vardır. Vüent arızası olanları kabul 
etmezler. 

tüne istif edilen. bir millet de -
ğil, tarlalarda ekip bi<;'Cn iki yüz 
eUi milyon Alman göreceklerdir 
ve o zamıan hari-ci ooli tikamızın 
kaderini anlıyacaklardır. 

Alman mılleti Avrupada iki 
askeri devl<'>tin varlığına ta -
hammül edemez. Alman hudut
lar· dışında ordusu kuvvetli bir 
"' _ P<'yda olmağa 'başlayınca 
bu •,cvieti silfuh kuvveti ile der
hal yok emıek Alınan milletinın 
hakkıdır. 

-BİTTİ-

İMKANLARI. , ____ _ 
lstanbulda ilk Defa 

Harici siy aı;ette zamanın de
ğ ıştiğini kale alarak Bisınark.ı 
nümune ittihaz etıniıye karar veır
dim. 

Evvelemiroe Almanyaya dost
lıı:k gıöstcren yaıbancılara kulak 
a=amak gerektir. Politikada 
d0b1luk diye \ıjr şey yoktuc. Bir 
d-ev lıet adamı, İngiliz olsun, İtal
y.rn olsun, .hznerikalı olsun, ne 
kadar dostane iıclarei k:e.liım eder
$( ıpin, ancak keıııdi memleketi 
uıuruna çalışır, Alman.yanın 
hı yrına çalıı;amaz. 

Senenin en biiyiik ile e'!. heyecanlı POLO MAÇI 

Pek Yakında LALE Sinemasında 
Hollivud Komiklerinin Şahı ....• Ve Neş'e Aşısı 
-1JOE BRA.VN1-

!TORKÇE 

~o~o ŞAMPiYON~ 
fılminde LALE Salonlarında Neş'e Kası.rguı Koparacak , LALE 

'-• Perdeıinde lıtaabullulara Kabkaba Golleri Yatdıracaktır. 

Ateş Barajının ı 
Tahkimata Tesiri Atatürk'ün Vücudü 

Tefrika: 6U Yazan: Rahmi Yağız 

Hindenburg'un Yaptığı Üstadane.GiindengÜne Erimişti 
Hareketin Tarihi Kıymeti Nerede İdi 

YAZAN. 
Emekli General Kemal Koçer 

Garp cephesindeki İnaUlz ka.vvetle rlnin I al:IJ'eti.nden iki intiba 

Geçenlerde lle$f'edllen bir AJman [ 
tebllğl, bir Fransıs müdafaa böl«esl· , 
ne karşı Alman topçusu tarafından 
aleıı baraj! çeklidli!nden bahistir. 

Ateş baraj!; bir hücum harekellnln 
def ve tardın1 istihdaf eden, hücum 
yerini takviye eden daltalann Heri-
sine çekilen, &'eri çekllmiye icbar edl
len müdafilerin oldukları yerde tes-
btt Ye lmhaaına yarıyan topçu kütle 
aleıılerldlr. 

Müdafaa cephesi, en kuvvetli topçll 
ateş sedlert ile korunur. Bir mıntaka
run hafif ve orta çaplı to~usu cep
henin ehemmiyetine ve top mlkda
rına göre cephe ilerisinde ateşsiz bot
luk bırakmamak şa.rtile, piyadenin 
en ileri mıntakasını tevcih ed.ecefl 
otomatik ateşlerile kapatır. Bu ate
şin esaslan, bütün lncelltlne kadar 
tesbit ve havanın haline l'Öre kontrol 
edilir. Bir yerden çıkan bir hücum, 
batti kuvveilt bir keşif tqebbu<iü 
derhal barazı ile karşılanLr. 

Bugünkü müdafaa mıntakaları de
rinlljince a(ır !iilolhlar tabiye edilir. 
Piyade afır silihla.rının tabiyesinde 
de ka.denteli tertiplere eheınmlyet ve
rilir. Piyade aiır sU;ihları da kat'i 
tuzum karşısında topeu :ıteş barajını 

takviye ve ikmal eder. 

:\Iudataa m1ntakası deri.nlifince 
yuvarlanıp «iden oynak bir at.es si
lindirinin müdafii !iars&catı, müda
faa tertibatını yıkacafını Uk devre -
terde kabul eden fikirler vardı. 'lu
harel>enin en ağır yükü topçuya ve
rilmek ~tenlyordu. Filhakika Alman
ların hemen bütün şark harekfltutda 
te.'jebbüs ettikleri bu usul. d\l!;man 
plyadeslnln gf>riye ahlmasına. ve bü
tün bir müdafaa. mıntakasının tökü -
vermesine kıi.fi geliyordu. Bir yarma 
için top başına tabsis edilen brkaç 
yüz merminin s:arfı, düsman topçu
sunun da yerinden sökülmesi.ne yeti
yordu. Alınan yannalannda muvaf
taklyeUn en büyük 3.miH toıM:u idi. 
Bu teşebbüslerde-o baEılarına kendi 
alayımla t.,tirall: etmek fnsat:aru tali 
bana da nasip etmişti. 

Sahra harplerinde topraktan kuv -
vet alamıyan bir müdafle kaJ""lı te
şebüse koyulan mütearrız. hareket 
kablllyetlnden ve sevkülce1t ve tıl

bi7e meharetinden de lsiifa.de ederek 
cephenin eheınmiye'i haiz bölresine 
topçusunu yığıyor ve mahdut bir 
yarma yerine tevcih ettiği cehenn~mi 
bir ateşlle gedikler M;ıyor ve bu çı

iırdan yürüyerek hedeflne varıyor -
du. 
hı haZll'lanDWIUŞ olan müdaiaa 

mevzilerine kaqı da bu ıı.leoı l'Oiü ko-

1 

} 

layca oynan.ıyordu. Haddi sa.tında 

tahkimat ta ateşleri.le müda.taa işini 

başarabilir. Rus müdafaa. manzume .. 
lerlnln daima düşmiye mahkiı.m olu
şunda sebep, kuvveUl ve maJıa.reW 

ateşlerle beslenmemesi ve piyadenin 
m&nevi zaafı idi. 

Alman topçusu bu hiınerini garpte 
hiç le göMerememlşll. Batta şarkla 
rııi dersler alan topçu ve o topçu .. 
nun at.eşlerini bizzat idare eden şah
siyetler de l'&rpte ne tevklfte ne st
Jindlr veya barajlarda büyük başa .. 

rllar KÖSteremem.işlerdi. 

Garpte artık bir mevzi barbi de -
vam ediyorda. Her ı-eçen ri.in içinde 
barınılan siperi kuvvetlendiriyordu. 
28 metrelik bir toprak sütunu üzerin
de bulunduran. kumanda yerlerini ü
çunf'iı derecede önemi ltaiz Roman
l-'ada bile görmüştüm. l\Ieselıi İzonzo 
cephesinde topçu cöutleme yerine 
l'ötüren yol, üzerinde bir tepeyi bu
lunduran bir lrtiba.& yolundan re(iyor, 
cephane ikmali ve vara.gele ile yapı
hyordu. Kamuflijda da, memleketin 
san'atından kuvvet alanlar, en büyük 
muvaffakiyetler elde etmişlerdi. Za
ylf' bir topçu yerini kestirmekten 
kurtulamıyordu. Ayni zamanda baş
llyan ve biten mehip topçu aleşlerile 
bat.aryelerl kest.irmek te çok güçtü. 
Binaenaleyh malzemf' tahribatının ö
ni.in(' rec:flebillyor ve bu sayede her 
buhranh vaziyette toJ>(lu sındırılma

dan, hatta zayiatı da gore alarak pi
yadesine ateş yardımları yapıyordu. 
Tahkimahnı ileriye götiıren 1>iyade 

sıfınaklarmda ateşten masundu ve 
herhangi bir vaziyeti f'mniyetıe kar
sılamıya kadirdi. 

Ruc-ün ayni rnıntakada baftalar
danb€"ri yalnız kazınasile uiraşan de
ğil, Fransız tekniğinden de kuvvrt a
lan Fransız pivadesinln bir slllndlrle, 
bir barajle l'eriye itilebileceflni tah
min edemiyoruz. Topçu ctphane sar
fiyatına ve bunun tutarı olan mil -
yarlara ayrı makale tahsis edecetim. 
Arahk ara'Zide kat'i bir muharebe 
verileC'eğ'lni tahmin etmiyorum. Ar
kada hiç bir ateşin de veremlyece
fi sedler varken, is&ikbalin en emin 
desteği olan piyadeye bu şimdiki 

mıntaka.nın meu.r yapllacafını da hie 
dil._ünendyorum. 

Ta.hsis edilecek nisbeten muayyen 
bir topçu tle ve mahdut bir cephane 
ile yapılaeak sll.lndirJerJn ve barajla
rm da Alman toprağında savaş&n 

Fran•ıs piyadesini söküp atamıyaca

tına kanilm. Eter harp ciddi bir "'" 
k.11 alaea.ksa, bbı.leree ba.lal'J'llOUI giiı)· 

(Arkaa 8 iıMI ... :rf~ 

- M. Kemal Beyi bulamadınız 
mı .. Bulunmasın ne cıkar? Sen 
doktor değil m>sin, bu seferki su
yu sen al! 

Emrini asabı bir hava ile irade 
ediyorlardı ... 

Doktor Mehmet Kaı .... Berk 
Ebedi Şefin kat'iyyen muta o
lan bu emiı·leri karşısında bir -
den.bire şaşırmııJı: 

- Bu sclerkı suyu sen al! 
Emrinden sıyrıli,!l1anın şu an

daki imkansızlığını tahteşşuur 
bir idrakle farkında olmadan kes
liren hekim şa.şırdiğını belli et
memek azmile 

- &'il mi alayım paşam? 
İstifsannı yapmı.ş, .Elbecli Şefin 

bu emri teyit eder mahiyetteki 
diğer cümlelerile artık bu mec
buriyeti deruhte etmek vaziyeti
ne d ü.şm ü.ş: 

- Başüstütı<'! paşam! E<i'e'Valı 
hazırlıyaymı! 

Diyerek müsaade aldık.tan son
ra dışarı çıkmış, keyfiyeti tekmil 
hekimlere arzetm.i:şti. 

Kamli Berk bu emirle deruh
de edeceği işin ehenunryetini 
pekala müdrik bulunuyor, o ara
da Profesör M Kemalin gelmesi
le bundan kurtul;ıcağın.ı. mutat 
usul ile sızyu onun alacağını he
saplıvarak bir taraftan su alma
ğa , ı 0>US hekim edevatını ha
zırlau<en diğer taraftan gözleri 
kapıda beloliyor, şu işten uzak 
kalmağı can ve ııönıilden dile
d iği hareketlerinden belli olu -
y-01'Clu. 

:Elbedi Şefin yeniden bir krize 
yol açacak asa<bi arazla emrinın 
hemen yerine getirilmesini iste
yişi su alma işini tacil etti. Dok
tor M. Kamil Berk su alıma ede
vatını toplayarak Ellıedl Şefin 
dairt'Sine girdi. 
Başvekil ayni sabah Haydar -

p~aya gelellJ>kspresle İtstadıula 
varmıs, tl'lenden iıııer inmez de 
kendisıni lbekljyen Acar mötörü
ne atta.yarak saraya vannıştL 

M. Kemal Beyin aranması yü
zünden geçen zamanl.a Başvekil; 
sn alma operaısyonuna başlanır
ken Elbedi Şefin dairesine biti
şil< salon.a gelaniı;, orada beki.iyen 
hekimler, ve daıha birkaç metıus
l.a birlikte i<ltiz.ara koyulmuştu. 

Doktor Mehroek Kii;mil Berk bü 
tün ihtimamile operasyona baş -
lıyorrlu. O da tmkı M. Kemal 
Öke gilbi han!ıtet ediyor, lüzum
lu edevatı bir masanın üzerine 
sıraladıktan ve su ~işeıerin.i de 
el uzatacak bir mesarede bulu
nan masanın altına dlzdikten sonı
ra :Elbedi Şefi su alına vaziyetine 
koymuş, batın nahiyesini elleri
le. in~ inceye tetkik ederek 
iğneyi yerleştireceği noktayı \es
bit ve tatbik etmişti. 

Atatürk su almalarda itiyat e
dindiği veQhilc operasyon mahaJ. 
line, iğnenin tatbik edildiği nok· 
taya bakıyor, ayni zamanda bu 
nazi.k ve mühim amcliyatla uğra
şan hekime bu mevzu ile al.ika· 
dar bazı sorgular tevciıh ediyor, 
bizzat ııa:.Jse ile meşguliyetini 
tebarüz ettiriyordu. Faaliyetini 
o dakikada bütün dikkat ve iti
nasUf birJ~kte Atatürkün emret
tiği işe, suyun alınmasına hasre
d,en hekimin, Mehmet Kamil Ber· 
kin yüzünde ne_t;,,enin vahamete 
doğru yaklaştığını farkedişten 
doğma bir ifade mevcuttu. 

Esasen hekimler; bir yıla yakın
dır devam eden klasik tedavi sis
temile iyi bir netice elde edeme
yişleri, ara sıra beliren krizler ve 

bi..lıassa 16 i.lkteı;rııı.deki .,;abi a
ra.z.l.a müterafik buhranın kendı
ni gOOteri.şi ill! apacı bir hakikate 
doğru gidi.ldiğinın farkında idi • 
ler. 

Ve ... - yine kendi ifadelerine 
göre • % 2 ümidi bile kfıfi bir te
daıvi sebeıbı teliıkki edişleri ken
di içlerinde gizledikleri ve et
rafa i.şaa edemedikleri bu acı ha
kikatin sa.kl.ayışında, Ebed! Şe
fın en yakınlarına bile ifşa edil
meyışınde en müessir sebe!bi teş
kil ediV<Jrd u. 

Hatta. son gün.!erin seyri sıra
sında cereyan eden biıdiselerden 
hekimlerden gayri yakın zeva -
tın da bu hakikate Bogiıh olduk -
ların,, sırf ken' buluşlari.le kes· 
tirdi.kleri netice hakkında çare
sizliğe lilnet ederek müteellim bu· 
lunduk1arı da pekala farkedile -
cek bir halde tezahür ediyordu .. 

Hülfısa: Daha sonteı,rinin 3 üır 
cü günleriaje, Elbed.i Şefin rahat 
sız bulunduğu daireye mücavir 
kısımda bulunanlar 10 İlkteşrin 
günü vukııbulan ve bu yılı gün
lerce süren bir matemle geçiren 
büyük ve tarihi hadiseyi, Atatür
kün ebediyete intikal arifesinde 
bulunduğunu ta:hminde güçlük 
çıeıkmiyorlardı .. 

Atatür.kün heyıbetli vücudü, 
devamlı zafiyet.le eriyerek ade
ta ufalmı<;, hatta, istirahat ha • 
Jiruie '>ulunduğu zaman yatak ör
tülerinin arasında farkedilir bir 
ız bırakımıyacak kadar zayıf dü.ş
mtiştü. Bir senelik sirozun seyri 
zarfında ka)"bettiği kilo miktarı 
(28) i buluyordu. 

Elbedi Şefin çehrelerinde yal
nız enerjilerini muhafaza ettik
lerine delil sayılacak dereerle par
lak ve ~ll'Val bulunan gfuheibek· 
1crindıen başka sıhhat ifadesi ta
şıyan hiçbir ize tesadüi edil:ıni
yordu. Bütün bu hallerde vahim 
noeticenin, Büyüık önıderin edeıbi
yete intil<alinin yak.ınbıı;t.ığına 
de!lfilet ediyordu ... 

İkinci su alıma ile üçüncü su a
bş arasım.aki bir buçuk haftalık 
zaman zarlında biriken suyun 
miktan da tıpkı evvelki kadar 
fazlaydı. 

Mehmet Kimıil Bark i!;neyi E
bedi Şefin batın nahly~iııdeki 
su toplama mıntakaısına ta1lbik 
ediışini. müteakip iğnenin diğer 
tarafındıııo damlayan suları şırıl
tı ile ardaroa gel.en bir akıntı ta
kip etti. 

Dıokt>:>r şiı;eleri dolıduran suyu 
&ldıkıça boş şişelere el uzatıyor, 
aıncliyatı dikkat ve alaka ile ta
kip eden Elbedi Şef: 

- Bir, iki, üç, dört; 
(Arkası var) 

Bayan Meziyet (Va
NO) nun Cenaze 

Merasimi 
Muharrir arkadaşımız Vili. Ni:red .. 

din Va - Nd' nun ıevcest ve merhum 
CürUksulu l\.lahmud Paşa kııı Bayan 
Meziyet Vi - Nü'nun evvelki a.kşam 
vefat ettlih•i tee ürle yazm~tık. 

Merhumt=nln C"enazesl bUl'UD saat 
on buçukta Kabataşta iskele kaqısın .. 
da Çürük.sulu Mahmud Paşa kona .. 
tından kaldırılarak cenaze namazı 

Üsküdar İskel~ camünde kalındıktan 
sonra Karacaahmed'd~ aile mnarlı· 
ğı;na drfnedilecektlr. 

1 Türk artiıt •Rejisör. Tekniıyen • Muıikişinas ve muharrirleriRİn l 
yarattıjtı senenin ilk büyük Türk filmi 

OAŞ 1101.l.ERDE: 

MONIR NUREDDiN -HAZIM • FERiHA TEVFiK -BEH
ZAD- HALiDE. SAiD- MUAMMER. SUAVi- GÜLSEREN 

Mu•iki ııe ıarkclar : S.•teluir 

Sadeddin Kaynak • Muhlis Sabahaddin 
Pertembe ı p E K ve SA R A y sinemalarında 
aqamı birden 

sıı.ıı.r budmkn •atdntGktadır. ---1/16 
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3. cü Sultan Murad da 
Bir Minber Y aphrdı 

(Emevi) lerin birinci Halifesi 
(Muaviye), Resulü Ekremin bu 
(Minberi saacret) !erinin kapısı
na perde astırmıştır. Ve bu bid' 
atten dolayı da (.Sünneti seniye) 
ye sadık olan ehli imanın şi.ka -
:yetlerilc karşılaşmJ.Ştır. 

1 

Mua\ :) e Şaımda Halifeliğini 
ilim et ıklen sonra ibir aralık 
(Mekke) ye gclmiş.. avdetınde, 
Medineyi de ziyaret ederek, Min
ıberi saatletı alıp Şama götürmek 
jstcmiştir. Fakat, Medinelilerin 
müthiş bir itiraz galeyanı karşı
sınıda kalarak buna cesaret ede
memiştır. Hatta, kat'i ve sahih 
rivayetlere nazaran Muaviye, ken 
disinin de hutıbe irat edeceği 'bu 
minbere bir ihtişam şekıli ver -
mek için, mevcut üç lbasamağa 
iki basamak daha ilfıve edilmesi
ni cmretmış .. Fakat, Resulü Ek
remin hutbe esnasında oturduk -
ları mübarek mevkii sökmiye te
şebbüs ettikleri zaman öyle bir 
ktlsw hadisesi olmu.ş ki, bu işi 
gören usta, derhal faaliyetini ta
til etmiş: 

- Ben bu lışi yapamıyacağım. 
İsterse, Halüe beni öldürsün. 

Diye, tövbe ve .istiğfar edıerek 
çıkıp gitmiş. 

Muaviyenin arzu ettiği işi, o
nun (Medıne) valiliğine ta.yi:n. et
tiği (Mervan bin Hakem) ikmal 
etmiştir. Mervan, (Şam) dan su
reti mahsusada ustalar cehbet -
miş.. Minlberi saadetin irtifaıru 
7 arşına yükselttinniş, basamak
ları da dokuza rblfığ eyJemiştir. 
Mınberi saadet, muhtelif İs -

[am hükümdaıılarl, tarafından. 
tam sekiz defa tamir ettirilmiş-
tir. Ve nihayet, hic~in 654 se
nesinde vukubulan bir yangında, 
bu kıymetli tarihi yadigar, artık 
tamiri mümkün olam~aıcak bir 
hale gelmiştir. 

Bunun üzerine, bazı İs1Am hü
kumetleri, birer rilinber yaptı -
rarak mescidi şerüe göndermiş -
lerdır ... Bu meyanda, Osmanıh 
hüklımdarlarından (3 üncü Sul
tan Murat) ta istan.buJdak.i Türk 
ustalarına kıymettar bir minber 
yaptınp yolladığı gibi, mescidi 
şerifın i~ine de, bir (mtiezzin 
mahfeli) inşa ettirmiştir. Bu mü
ezzın mahfeli, (Sultan Abdülme
cit) tarafından Türk ustalarına 
tecdit ettırilerek, daha zarif ve 
daha san'atkArane bir şekile ü
rağ edilmiştir. 

Yinıe bu bapta ver.ilen tarihi 
maılUnıata nazaran, (Halife Ö
mer) ın zamanına kadar, mescidi 
şe~n başka hiÇbir yerde min
ber kullaruhnam.ıştır. İslim bel
delerindeki hatipler, mihrabın 
yanına konu.lan bir veyahut iki 
basamaktan mürekkep bir taş ü
zer ne çıkarak hutbelenni oku -
m t anlır. 

İk ncı defa olarak minber yap
tıran, (Halife ômer) in Mısır va
Usı, (Amr bin As) tır. Bu zat, 
Mısırda ~a ettirdıgi camiye, 
san'atkarane bir minlber de yap
tırmıştır. 0 ...,dan sonra her ca
mide bır mınıber yapmak, adet 
hükmünü almıştır. 

Resulü Ekrem, mescidi şerifin 
inşası esnasında, çok büyük ne
şe ve meserret eserleri göster -
mişenü. 

Hatta bııvok zamanlar, bizzat 
kenıdilerı de kerpiç taşımışlar_ 
İnşaatın diger işlerine de yar -
dım etmişlerdi. 
Kerpıç taşırlarken de: 
(Allah indinde en hayırlı, en 

temız o an yükler, bu taşıdığı -
ğımız yüklerdir ... ) 

(Allah yolunda çal1~ak, ça
lışmaların en hayırlısıdır ... ) 

(En buytlk ucret, hayU"lı işin 
neticellndekl DWIV~tir.) 
Mealinde, şıırlıer inıl&t b1Q'llı"Ur-
1-. Mıeecidi lft-lfin. Jaoesında 
liilmet edenlere, 

(Ywaıb!.. Sen ~) • w 
~~acilin) e yaniım ve .ıne
~el) (1) 

duatanla bıdunlrir 

(1) ........ " ....... ............... ,...... ..... 
...................... "'klııiı• 
..... 

1lf12lıff .. (Xp 1 .. ) .... 
•nr 11111 .. 

(Ahret için çalışa.nlaria, dünya 
.için t,alı.şanlar bir olur mu? .. Bir 
kaç günlük dünya, beyhude di
di.n.meıere ve düamanlıltlara değ
mez ... Sonunda, herkes t'Oprak 
olup gi.deoektir •.. ) 

O sırada kerpic taşıyan (Am
mar bin Yaser), bu manidar şii
ri, tekrar etti. Ve bu yfuxien, az 
kalsın bir h~ zWıura gelecek
ti... Çünkü, orada asasına daya
narak tembel tembel duran biri
si, bu sözleri kendisine bir tariz 
te.ııakki etti. Büyük bir tehevvür
le elinde.ki asayı kaldıraı-ak; 

- Ya Amrnar, sus .. Yoksa, bu 
asayı başında pal'Çalarrm. 

Dedi. 
O civarda dolaşan Resul\i Ek

rem, bu sözleri işitti. EShaıp ara
sında, heııhangi şekilde olursa 
oJısun, en küçük bir uygunsuz
luğa mahal kalmamak. iıçin, 

- Ammar, benim iki püm
dür. Onu, kimse incitemez. 

Diıye, bu hadisenin önüne geç
ti. 

Mescidi şerif, muhtelif zaman
larda tamir gönnelale beraber, 
Uk inşa olunan şekline na-Laran 
bazı tadilata uğra.m.ı§tır. Mese -
ıa: 

1 - Halife Ömerin zamanın
da, cemaati istiaba kiti eelmedi
ğinden, hicretin 16 ıncı senesin
de, biraz genişletildi. Fakat, bi
nanın üslup ve mimari tarzı mu
hafaza edilerek yeni yapılan du
varlar yine kerp~ten ve üstün -
dıeki örtü de hurma ağacından in
şa edilıdi.. 

2 - Halife Qmıan zamanında 
ve hicretin 29 uncu senesinde 
tekrar ~eni:şletildi. Fakat bu de
fa, binanın aısıl şekli bir hayli 
değiştirildi. Hurma ağacından 
sijtunlar, kıymetli taşlara .. ve ta
vandaki çürümüş hurma dalları 
da, sa• ağacına tahvil edildi. 

3 - Emevi Halifelerinden (Ve
lit bin Albdübnelik) in emrile, 
Medine valisi (Ömerıbn\ Abdüla
ziz), binayı temellerine kadar 
yıktı. Rum diyarından ve Mısır
dan getil'ttıği mahır mwar.lara 
ve san'atkarlara yepyeni bir bi-
na inşa ettirdi. Ve bu ~aat es
nasında, Resulü Ekremin zevce
lerine ait e>lan odalar da yıktırı
larak mescit binasına ilave edil
di... Ömeribni Abdülfızizm bu 
hareketi, hiç şüphe )Ok ki, bü
yük bir hüsnünıyet eseri idi. 
Çünkü, o kerpiçten bina, uzun 
seneler davanamıyarak günün 
birinde eriyip gidecekti. Buna 
binaen, binanın tecdit edibnesi
ne kim8e bır teY dıyemedi ... An
cak, Resulu Ekremin zevceleri -
ne ait hucrelerin ortada~ kaldı
nlması, büyük bir hatıranın si
linmesi dolayısile bazılarına hü
zün ve teessür verdi... Bu hüc -
reler, hurma dallarından yapıl
m~tı. Ve kapılar.nın üzerine, si
yah keçi kılından dokunmu.ş per
deler asılmıştı... Resulü Ekremin 
hususi hayatının ne büyük bir 
tevazu içinde geçtiğiru gösteren 
bu hücrelerin ortadan kalkması 
üzeriBe bazı Jdmseler son dere
cede teessüf ettiler .. Hatta a.ğfa
ya ağlaya: 

- Bu hücrelerin, bulundukları 
ha1ıde bırakılm•n.. Bunlan gö
ren insan.Jııınn, Resulü Ekremin 
ne gi>i şeyler~ kanaat buyur -
duklarını anlayıp ibret alma.la
n lazımdL 

Dediler. 
4 - Abbasi Ha ıfelerinden 

(ME!hdi) de mescidi şerifın bazı 
yerlerini tamır.. ve (Me'mun) 
ise tavan ve duvarlan kıymet-' . tar nakışlarıla tezyin ettı. 

1 - Mwtelif tsJAm hjikümdar
lan tan:fmdan. tamirat ve teeyi
nn tecdit edılkli. 

-8 - Yilkanda da anıettiılimiz 
veçlılle, Omnanla :htikümdar.laniı
ÜD (3 8nci Murat) tarafmdan, 
bir m...,.,., bir müeabı m.aiıfeli 
.. .tıiiıl6ılt alını.. ~ ol -
tiiai' tııiıiıre bir (•lıtieı-) Wc;u.; ......... 

,, - • ~ ... 9e tıeodit; 
yine a.a..!tl n ) ... ptan 
~ ....... -7~ 
rıldı. Mmclıdi iilfll .,. Mal DlU"! 

uttıare de-elld •1Hı] m •u• 
cede terıin ~ ~ ........ 
-bir hale~ BUi6a "'ile 
w.. milJOD. altın MdeıliWL 
'llelcili l8rifiD fimdi.ki hal ve 
VUJJ8ti, *Jedir: 

Btnanm -- - 1Gt,8 aqm. 
GenltUll- Şimal klmunda •,8 

- ....... " ela ue.a alllll. 
(Allaıll 't'M') 
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Galatasaray Beykozu
1

rj;i:ms;;,:dTopkapı 
1 -4 Mağlôp Etti 4 - o 

aeşiktaş Kasımpaşayı 1-·3 Yendi 

Dön ilk ~ Şeref s&admda 
da devam edümiftir. BavaDUI bu se

l~ de b'I ıMllfl ve Betlkl&t siaduada 
haf&anm en enWeıwı matlarmuı o
IDfU epeJ' kalabaldı bir &eJ'lrcJJ'l &op

lamai& sebep olmut&u. 
Bu .a.tta 7apalaaa iio ~ en 

mMhbn•lwl ...a 11 te Gala&aaanr De 
:ae,-u. J'a)lllllfilr, 

Saa& 11 &e ~ Adnan Akmm i
daresinde iki &arat &a t• kadrolarlle 
sahada 7er ahlllar. . 
Gala~: Osman - Faruk, .ı\d

D&ll - CeW, Enver, Salim - Saraftm, 
Bodurl, Cemil, Eflak, SaliJaadclin. 

Be)'koa: Safa - Halit, Bahaclır -
Muaiafa, Kemal, Ki.mran - Turhan, 
Meluılet, Şahap, Kimn. Ali. 

Oyuna Galalanla:rlılar INatladdar, 

GaJa&a1ara7hlar üba •a-ir OJ'Da -
mata muvaffak olarak Be:rkoa kale
sini sık1t&uvord•. 

G. SAllAYIN İl& GOLÜ 
8 inci dakikada Cemli ileti bir pası 

aldı. Şahsi ıa,.reUle siirükledlii to
pu buyilk bır soiukkanlalıkla Bey -
kos kalesine i&arak takammuı ilk ıo
llİDii :rapta. 
.. selle beralNır Be)'koaa llkıfl&

ran G. Sar•J' bueum ba&&I blr iki u
ya fırsa&uu q kaçardı. G. Sara:rm 
neüc:esb btl &u71ki otu.unca daki -
kaya kadar devam etıL Bundan soa
ra Beykoalalar can~andılar •. Ve bir 
kaç hücDIDdan sonra da devre 1 - O 
G. SaraJ' lebıne bUU. 

İll.İNCi DEVBE 
ilwıei ~NF• lleJ'u.llllar ...... _ 

..... on.da ..... ilk Be1ll• .... 

............. o. Saraylılar der -

... ilkim& reoerell aatdaa ımeı bir 
lalt yap&alar. 

G. SAllAYIN İKİNCİ GOLti 
6 mca daldkada saiaçak SU&baddia 

siinlüiiı topu aıisel bir fiille ıole te

virerek &alumma lklnel rolii kuaa
dırdı. 

Bu rol BeJ'kon blras harekete ıe
UrdL Onlar da abfertı bir iki ıaa
eam yap&alar. Fakat blicum ba&lann
daki in ......... ,. bir $irlu neılee 

venalJ'onlL 
OJWI& tekrar G. San:r laiklm ol -

mata ........ 
O. SMAYIN t}çt)Nct} GOLt} 

11 inci dakikada :rlne 8aliha8dba 
Be:rk• • ....., ...... atla&arak sakı 

bir ıtlüe iiotbıeli roltl de :raptı. 
Be:rk•hdar tekrar eanlanddar. 

Ortadan 7apl&klan atlfllSlr bir bü -
na G. 8araJ'a ple mal eldL 

BEYKOZUN GOLt} 
n 1ne1 daldluwla eı1adaa -ı...k 

Tllrbana ....... bir ..... Tllr .... d
rerek Jakı bir tlUe ıole tevlnll. 

OJa da G. Sal'Q biklm)J'eU al -
iUlda devam ederkea Be:rkod.ıanla 
JOrpnluk biabitiln ristlldiJ'ordL 

G. SAIU.YIN DÖBDtlNct} OOLti 
31 bıcıl dakikada ıerlden bir pau 

--~ ....... ..... .......... ,,., ............. .. .......... ~ ............ .... 
tnldL ............... .. 
... t - l G • .._.. pl .. ı•ı llU
tL 

Bısiktıı-ıasımpau 
. 3 - 1 

o.a..----....... ...... 
••s"lllt .. Allmtlll ........ ., -...... 

Bm mılkabH Kaampa .. hlar Z'ı 

lnei dalrlkada lleitUdllf müdafaaaunn 
rafleUDdea istifade e41erek iııaamn a-
J'aille bir pi ............ Betlk&ath -
lar maihip va&J,.e&e diiferek ve bü
üin k11vve~\·rfni bMeam hatlarma 
vererek Kaaım ..... J'I ada•alnlh sar
dılal'. 32 lnei dakikada K.uımpaşa 

kaleeisinla eUnden kaçll'daiı &opu İb: 
ralam Kaauapap ka&emae atarak be
taJı.\.tye edilnaltttr. Aıakara maahe
raberllii temin e&tl. 

Yine ...... hf\kimi7eti denm e
derken KMJmpış•mn ceu sabum
dtı. yaptqı bir ha&adaa ve penaltıdan 
ikinci ıoUerini de J'PMI Betlkiaflılar 
maeın son dakik ...... Bimil ba -
e- ba&bndakl pyretlle ~ ıel

lerlıal 7a)llU"all ....... ıiobeli 3 - 1 
pllp oddallll'. 

Da vutpaşa • Galata Gençler 
4 o 

Beşlk&at - Kasun.-.. maçından 

evvel eynanan ikinel kiuaenln Da -
vatpaşa - G. Gençler maeı Davutpa
..Warm bakim 01-..aa MDra 4-e 
ıalebelerile blSmlfUr 

G. SARAYIN YENİ iı>AKE HEYETİ 

G. Sarayhlıu; Cumartesi 6iini nor
mal konırelerini yaparak :reni idare 

heyeUerlDl lle(lmltlerdlr. Ba seferki 
Galatasaray idarecileri fU seyatıan 
mö&e,ekklldir: 

Reis: Sedat Ziya, umumi kit.ip, 
Tevfik Ali, maluısebeel Adli Otu, 
vemedar Adaaa, ....a ...... 
Melullet !'ular. 

G. 8araym yeni idare hey..._ ••
vaffak olmaJaruu dllerls. 

İngiltere Çan
Ka yşek' e Yar
dım Etmiyecek 

Tokio, 22 (A.A.) - Domei A
ja , ının öğrendiğıne göre, İngil
tere Hariciye Nazırı Lord Hali
faka, muhaeematın bidayetinde 
Londradaki Çin e~isine yaptığı 
telbligatta İngılterenin Mareşal 
Çan-dCav~l<'e ne doğruden doğ
ruya ne de bilvasıta yardımda bu
lunamıyacağını ıal>er vermiştir. 

Sovyetlerin - Türkiye 
ticaret mümessilliği 

muavinliği 
M.oskıova, 22 (A.A.) - TallS A

jansı bilıdıriyor: 

9 Halk komiserleri konseyi, A
lebeef'i Soy;y tler ittihadı Tür- · 
tiye Ticaret ınümemilliği mua
v~ 1ıayın etmiştır • 

Irak .. Amerika Tica
ret Anlqm 

BIAda&., zz (A.A.) - İrllk'la 
Amerika arM1ndıa 1938 Kinuıı11ı
evveJinde. tmz•lenaıı ticaret ve 
-.,ıiiııMılaiJl m~· meciil ta 
rafı:-;.ıdan ı-tik ~. 

Bo~t'cla Diklli feli
ketzedelerine yardım 
~ 23 (A.A.) - Dikilı te

Jilretııeılellırine yaftlun lıCtn ~ 
tide ..... •ıı ..... lllomitmin ~ 
... .... ile ~ bdu - .. 
~ ......... ....., ... __ .......... ~ 
,.11 ......... •ı liıa - çiıllt--·M--

Taksim siadıada ıunam ilk birinci 
kiıme mllS&bakasa İstanbabpor • Top· 
kapı arasmda oldu. Her iki &akım 1&· 

haya en kavve•U ıeklllerlle çıktılar. 

İlk dakikalar matevuln ıeçü. Oyan
dald beraberlik 35 lncl UJtlkaJ'a ka
dar devam etü. 36 ancı dakikada Top
kapı kalecisinin hala.ıpNJan lsttfade 
eden Hasan ist. Spora ilk sola kuan
dırdı. Bundan sonra Cihadın ayaiı 

ile blr col daha kaaanan İst. Sporlu
lar birinci devreyi Z - O caHbbe&le 
bitirdiler 

İkinci devre bafıaa nlha)'et.e ka -
dar ist. Sponua hikimı1eü altında 
ceçü. Bir b11eumla Fahri İst. S1M»:-12n 
üçiinca colünil de kaJ'de&U. Clha& sıok 
g~men ist. Spora dinlönclİ ıölii dl! 
kaundırdı ve ma(l ta bu .nreUe .& - O 
iat. Sporun ıatiblJarile bl&ıl. 

Fenerbahce . 
SUleymaniye 

5 - o 
Gtinam sen maçı Feaenuate - Sil -

le:rmanb'e Kumda 1dl. 

O:raaa C&DllS bqlandı. Fel# hii
ema haUl Bebil miist.esna oek bouk 
blr OJUD OJ'nadl. Bir F•er bile ... -
.. mudalilnln ha&ab bir banketi 
penalh:ra sebep oldL Balrl ba fır

sah avaia ahDalt samlle k~mlL 

Fenerin dursan oyana devam eder -
iten BebU Fenerin ilk ıolanli yap&&. 
Banu yine Eudın aukiaa •öaiı bir 
filile ikinci &aklp eUL 

Sandan sonra FeneriHer sayma 
sol fırsatları kaçınlılar. Devreain bit
mesine iki dakika kala Baai tok u
lu brl tülle Fenere ~beti ıolil de 
k..alldanlı ye devre S - O Fener le
iline 1ı.a..-.. 

Wael deneıie Bari dirdbeti bir 
ıol daha yaptı. Devre sonlarma dol
ra Yaşarın ayağı ile bir rol daha ka

zanan Fenerliler sa.hadan 5 - O ra.
Jlp çıktdr. 

Pera - Anadoluhisar 
5 1 

Taksim siaduıda yapalan Pera -
A. Hisar aruuulakt lklnel ktillle kar
şaıa..,...-u blrlnel devre 3 - ı Pe
ranan pllblyeU ile neıieeletldL 

İkinci devrede de Perahlar iki sol 
dalı& ka)'dederek ~a 5 - 1 kazan
dıl~r. 

Fenerbahçe Stadmda: 

Vefa 
4 

-
-

Hillt 
1 

KaragümrUk- Feneryılmaz 
1 o 

KadıkiJ' ....... .... Wrlllel 
maeanı Udnel k ...... ea ,....,..._ 
De Kandlmük talr•len yQWar. 
J1e11k ()smp•m idare eMllt b• a.(I 

ook ilki .._ .. ve llaredmrik 1 - t 
Fener;rılması maillp etmlttlr. 
Giatbı lklael müıa)M.hanı ilk 

matları ltlü:re&IDden itibaren ...ıaae
Uf &alkhllklerle it.,....,._ BUU ta -
lam VefaJa kartı ,......_ 

Vela .. maeı f • 1 hnML 

6arutgUcU Galip 
Baralcöeli lallalmda cltbl oyunu 
~ Bantctlei Fatih Gea91enlrll
tlal • - • :r•• ....... 

12 Macar Meb'usu 
ismini değif6riy()r 
Bııda~'4 22 (A.A.,) - Peetı 
Uj~ ı tal istihbaratına 
nazaran Okhihm: .f !"kasına men
sup 12 kadar mebus, ecnebi a
hengi veren imleftm .._..... 
tumab karar vermiftir . 

SA'D'&-1 

T ARIHTEN YAPRAKLAR 1 

Minarelerde Kandil 
Ne Zaman Başladı? 
/ slamigetin İlk Asırlarında 
Kandil Yakmak Adeti Yoktu 
----YAZAN:--~ 

l, ___ l_br_a_h_im_H_a_kk_ı _K_o_ny_aı_. __ _.] 

... _.,,. 
Bll"esanlann hmmiJ'etlerindta 

biriat de mbıarelerln kandlUerle, 
ınah7elerle süslenmlf, belıemnlf ol
masldır. 

Şehsadebefuun, SaUanahmedbl es
ki R.amuan ıeeelerlne J'•t.iıtenler 

mab:relerla, kandillerin me:r4aalara 
f11Jkır1utı kalabalık &ulanma pek 1-
:rl hatırlarlar. Esldd• Şark&& ıeee 
hayatı yolda. Minarelerde kaMHier 
ve nuıla7eler ta""8Dea oa bir ay ..ı
met içinde o:rDDJ'aa tehire e-....... bir 
117anıkbk Ye ıeee laaJall ıellrılL Mi
nareler alnodea blleslklerUe, renk 
relllı: malıyelerlle ooellkJan, kadınla -
n pervane rlbl meydanlara ~erdl 

• •• 
Ben bgpn mahyeıtin bir tarihçe-

sini yapmaya çal,.aeaimı. Kandilin 
ve minarenin tarihine ılrenem iti eok 
matmıt olanan. ilanlara kJUCa do -
kanaeaiuL Kandilin tarihi bkl oc* 
eskl ve karanbk devirlere ıMörir. 

Kandilin e&ralmdakl branllfl silmek 
ve batlanlıeı balmak kD belliia ell
mlsde lllm preJek1örleri )'Oktar. 

Minare ~ dleaara 1t.u..e.ı
abı dUlmbtle yaalllJ yerl...U. ltir 
tekildir. cNlll' yeri, lflk yerb miaa
sma ismi mekindır. 

Vefik Paşa Lehçet Oaunlslnde tbu 
kelhneyl cEua kalesi, fener Kalesb 
teklinde isah eder. itam• milterol
Blf Ama efendi Menare71 aalatarllen 
der kJ: 

.v ...... Cini ..... il - ..... 
nedir • .........._ ÇınOQe llealr. 'l'lrlE· 

te9I Ouüfe'dlr. CaalleJü - o
kaııaeak aanf yer. Panoua Gll -
deste'dlr. Yolu fenalwu iltmek n
yahat &J'nWltı J'erl tayin etmek iobl 
&Den nlfanedlr. 8llllrlan arına 

WIUere, ,..._ ........... ---
ye, ................... .. 

•Ed dire-rll-mtbltelıMM-0---

lllll'e Fi Jslala-U-ıala&at-0---ue• 
Adla ,. ... e de lla.e kellmeıl a

talı )'llltan blsba lalı ewttats te· 
kllleuaı.. ............ . 

lllnare7t ............ bir --
-. ....... blnll ............. ·-
ld Ynaahl .... tı'l'artarFa - eeıa--
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SAYFA 6 

Hiçte Hatırlamıyorum! 
Nakleden: Faik Bercmen 

Barın kapısı hızla 1tildi; ka
pının açtlmasi.!e dumanlı salo
na, biT liııhza, soğuk bir rüzgar 
hüeum etti. 

içeri giren, iri yarı .HeUa.nrl i<li. 
Fok a,vcılaı:ına mahsus tüylü pal.
tosile acaip bir hayvanı anıdırı
yordu. Y arumdaki sandaıl.~eye 
ilişerek ~rli bir tavır4ı bakm
ıruığa başladı. Onu bu haıl.de gö
rünce omuzuna vwxhııın; 

- Ne o, nen var He4ilımd? 
Önümdek.i. railı:ı kadehini a.lıp 

bir solukta içti. Bu ha.reketi tu
bafnna gitti ve güldüm 

- Yok, yok, dedi Gü~me
iisiı>! 

- Pekala .. 
- Kederli bir adama kat'iy -

yen gülünmez. Biliyor musun, 
bugün çok camın sıJalıyoı:. 

- Hayrola, ne oldu? 
- Maria öldü. 
-- Kim? 
- Maria .. Ha, evet, ondan hiç 

k:inıııeye bahsetmemiştim. O par
lak ve mes'ut günü bekliyordum. 
Arkaıda,lara sürpriz yapacaktım. 
Fakat işe bak ki, öldü. Dün öğle
den sonra karaya çıkar çıkmaz 
doğru onun yanına koştum. La
kin, o artık bu roprakilıarn üs:tün
de değildi. Meseleyi anlattılar. 0-
tonıdbillle gezmeğe çıkmış; ve bir 
kaıza neticesinde ö~. Llkin, 
iyi dinle! Asıl işin feci tarafı bu. 
Yanında bir de erkek varmış; 
dıa<rtu. Allaılum, rıekadar bedbah
tını ben! 

Hell'and, müthiş bir şekiJtle 
içerdi; her karaya çıkışımızda, 
daha bir dakika dinlenmeden so
luğu meyhanede alırdı. Kafası 
tütsülenince ohnaıdık hikayeer, 
garip maceraiar anlaiımağa baş
lardı; daha doğrusu uydururdu. 
Fa.kat bu sefer sesinde samimi 
bir eda vardı. 

- İyi a:mma bu Ma.ria kimdi 
diye soroımı. 

- Nişanlım ... ski nişanlmı. 
Vı:ıın seıııe1eıdeıl:>eri, bir ~ir 

ket hesabına Hellanıd i:lt> bera -
•her fok a'Vlıyorduk. Bu müddet 
zarfında bana Maria'dan bahset
memiş ohna.sına şaştım doğrusu. 
Acaba neden çekirımiŞti; ne düşü
nüyorchı? 

Bi:rden: 
- Kailk, buraıdan gidelim, de

di. Bu bar pek can sıkıcı. Daha 
?yi lbir yf!!r bili)"Orımı. Oradan in-

sanın ıztı.raibından anlıyan ve din 
diren eski viski bulunur. 

Çıktık. Saat saıbahın üçü idi. 
Helilan.d koluma girdi; ve an1at
ınaı:la ~!adı. 

c.Maria İsveç.in çiçeği idi; sa
rışın ve be.-ra'k bakışlı bi'I' kızdı. 
Onu ta oocukluğun.danıberi tanı
yordımı. Soru"&, kızın annesi, ba
bası öl!llÜ.'itü. An.nesi ölünce, Hel
lanrl ona bir paı:ısiyıon tutmuştu. 
Onunla evleıı.ec-eıkti. İş'te düğün 
haberini arkadaşlarrndan saJ&
yordu. Onlara bir sü:rpr:i.z yapma'!< 
istiy<ırdu amma felek yar olma
mıştı ~te! • 
~lediği bara gelmiştik. Çar

naçar ;:f'lim. Burası duman için
deydi; ıeı;gaılıa sokulup uzun ta.
buralara Q.\un:iuk. Oturur otur -
maz Helland uyumwştu. Huyunu 
b;lrlifrim için uyandırmadım. Bar
manı çağırarak: 

- Ne yapalım? Diye sorrlımı. 
- Yukarıda bir odamız var, 

yeni boşaldı. Arkadaşınızı ora
ya çıkara.lıım da istediği kaıdıır u
y115un ! BiJiyor moounuz, bu ar
kadaşınız Ç'Ok içiyor, dün bura -
daydı, bütün gün talburadan kalk
madan içtL 

- Bü~ün gün mü? 
- Evet, bütün gün. 
Helland'ı sarsmadan odaya çı

kardık; odanın içinde nefis bir 
kadın kokusu vardı: Oh! Diyerek 
bir ne:f'es aldım, bunu gören Bar
ınan: 

- Burada çok gü:ııel bir kız o
tururdu, dedi, zaval'lı.cık bir oto
mobil kazası neticesinde öldü. 
Sevgllisi ile gezımeğç,çıkrnıı;tı da .. 
Pek gençti. 

- Deımek bu koku onun! 
- Evet. 
- Ya .. Bu arkadaşımı siz eıski-

den gördünüz müydi,i? 
- Hayır, ilk defa dün gördüm .. 
- Bu küçük kızın adı neydi? ' 
- Maria .. 

* He.lıland'ın kendine gelmesi için 
iki gün geçti. Artık denizin üs -
tünde idik. sabah, güvertede do
laşırken sordum: 

- E, şu Maria ırı€6e'lesi neydi 
yahu anlatsana bir daılıa? 
Kıpkırmızı oldu: 
- Vay canına, dedi, o gün QOk 

içmiştim, bana o hikayeyi kimin 
anlattı.ğını hiç te hatırlarnıyo -
rum. 

• 
lzmitliler 1 Elufmac~ 
Körfez İçin Va
pur İstiyorlar 
İzmll, (İkdam Malıablrinden) -

İzmit körfezine pek eski seneler • 
denberi asırdide, Uim" ismini taşıyan 
küçük ve ç.ürük bir şilep işlemekte

dir. 
Balk bu reminin her halinden 'JOk 

şiki.yetçidir. 

Bu vaziyet bu defa da halkın dilek
lerini dinleyen sayın meb'nslanmıza. 
da acı acı şiki.yet edilmiş ve körfez 
hattına, seri yollu, temiz ve rahat bir 
i.ki vapuTU.Jl tahriki rica edilmiştir. 

Haber a.Jmdığ'lna «öre, İstanbuld~ 
Neveser, Bağdat, Basra Kibi eski A

da vapurları bugün metrük bir 
halde beklemektedir. Saatte JZ mil 

ıürati ve temJz, güı:el salonları olan 

bu vapurların körfez hattına Jşletil

mesi hususu, halkın ar.ıusudur. Dev

let Df'nizyo11arı Umum Müdürlüğü -

nün, İzmit ve mücavir şehirleri ha1· 

kının bu uzayıp ciden derdine bu şe

kilde müsbet bir cev•p verilmesi çok 

an;uya şayandır. 

Marifetli Bir Adam 
İzmitUTıırıncı Mehmet Aydın jsim· 

Ji bir zat Baş lskele,e c·itmiş. Orada 

t'eketini çıkararak bir afaca asmış. 

Nasıl olmuşsa boş bulunmuş bir ara

lık ceket ortadan kaybolmuş. Ceke -

Un it;:inde 2000 bin lira vardır. Fırın

cı Mrhmet Aydın hemen İmıite ko!f

muş. Zabıtaya işi anlatmış. Tahkika.

ta :!'rlüddeiumumi müa.vini Bedri Öz

kaya. vaziyet etmiş. Nenticede 2 bin 

lirayı kaş:la göz arasLnda Osman oilu 

Muharrem isminde bir şahsın ceket 

ile beraber aldığı gib doğru Adapaza

rına. kaçtığı tesbit. edilmiş. Hırsız ya

kalanmış Mehmet Aydının iki bin li

rasuıdan 150 Ura kadar bir mikda.r 

eksilerek, tekrar kendisine iade edil

miştir. 

lzmit Tahsil Şefi 
İun:it l\olaliyesj tahsilıit şefi Şevki 

Özhirk, İstanbul Maliyesi iahsilit 

teflliine 1.aşin olunmuttur-

DÜNKÜ BULMACAMIZIN 
HALLEDİLMİŞ ŞEKLİ 
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SOLDAN CAGA: 

1 - V a.id - Bir şehir 
2 - Bıçak - Kömür. 

3 - (T) ol.sa idi e<ki bir hill<limclar 
- Mabut. 

4 - Çok güzel. 
5 - 1\13.nasız .. Arnavutlarda bir kı

sım. 

6 - Son harfi olmazsa pey&'amber 

- Merhaba. 
8 - T olursa çekinmeyiz - Yab&D .. 

cılarrn cirmedlği şehir. 

9 - Zamir - Bir isim. 
ıo - Çok iyi. 

YUKARIDAN A~AGI: 

1 - Çalgı. 

2 - Bir uzvu olmıyan. 
3 - Bir iliç - Yurt. 
4 - İst.irahat i~in ıazmı - Anlaş -

mak. 
6 - Hastalık - ~Ierha.ba. 

'1 - Öz - Söz. 

B - ~ani - AUesi olmıya.n. 
9 - Vuran. 

JO - Merhaba - Bir uzuv. 

r·nn--·~ 
Ankara Radyosu . 

DALGA UZUNLUGU -

.A.Q. 18.H-. UlH ıı:e1. it Jtw .. 

.A.P. 11,71 ._ HU ita. H Iw. 
1811 •. w ıı:. ... Ut ıı:" 

~~~~~~~~~~~ 

23 1 inci Teşrin Cumartesi 
Saat 12.30 Program, ve memleket 

saat ayarı. 
Saat 12.30 Ajans ve meıeoroJoji ha

berleri. 
Saal 12.50 Türk miWii (Pi). 
Saat 13.30 - u MIWk (Karışık 

program - PJ.) 
Saat 18 Program. 

Saat 18.05 1'olemleket saat ayarı, a
jans ve meteoroloji haberlerJ. 

Saat 18.25 Müzik (Radyo caz or -
kesırası). 

Saai 19 Konuşma. 
Saat 19.15 Türk mözifi (Fasıl he

yeti). 

Saal 20.15 Konuşma. 
Saat 20.30 Türk müzii;I: Çalanlar: 

V eclhe, Ruşen Kam, Cevdet Koun, 
1 - Okuyan: Mfteyyen Senar. 1 -
İstaban peşrevi, 2 - Arif Bey - İs.
taban şarkı: (Canda hasiyet mi var). 
3 - Rahmi bel - İsfa.han şarkı: (El
me beyhude fJga.n.) 4 - Ka.nun tak

si. 5 - Raize - U!j~ak şarkı: (Niçan 
nUendesin.) 6 - Şültrii - Uşşak şar

kı: (Geçti muhabbel demi.) 7 - De
de - Gö1iı:ar şarkı: (Bivefa bir çeş
mi bidad.). 3 - Okuyan: Mustafa 
Çağlar. 1 - Nuri Bey - Hicazkir a
ğır semai: (Benim servi hırama.nım.) 

2 - Udi Cemil - Bicazkir şarkı: (Li
yık mı sana.) 3 - Zekai Dede - Hl ~ 

cazklir yürük semai: (Bülbül gibi 
pür oldu.) 4 - Hicazkar saz semaisi. 

Saa.t 21.15 Müzik: (Küçük orkes

tra - Şef: Nedp Aşkın.) 1 - H"ns 
Schmidl: İnciler (Vals). 2 - Soede. 
Sevg-illm - (İnlermezzo) 3 - Beelho
ven: Op. 27, No. 2. Mehtap sonatının 
Adacio Soctenuto'su. 4 - Fucit: Hül
ya (Vals). 5 - Tschaikovski: Melodi 
(Op. U. No. 3) 6 - Yoshllomo: Ja -
pon süJti. 1 - J. Sirauss: Şen Viya
na (Vals.) 

Saat 22 Memleket saat. iyan, ajans 
haberleri. ziraat, esham - tahvllit 
kambi70 - nukut borsası. (liat). 

Saat 22.20 Müzik (Kö(lük orkestra 
- Yukardaki pronamuı devamı). 

Saat 23.25 - 23.30 Yanııki prOgTUD 

ve kapanış. 

FoloQraf tahliller! 1 
Bize fotoğrafınızı gönderiniz 

kim olduğunu:c.u söyliyelim 
l'USUF ERGANİ (İnegöl) 

* 

Dikkatli ve 
intbamh bir 
tip. Hassastır. 

Güır:el san'atla -

ra karşı meyli 

vardır. BiJhas .. 

sa resme karşı 

istidadı fazla .. 

dır,. İntizamı 

çok sever. 

BİCAı.V AKYOL (İstanbul Fındıklı) 
Zeki ve kav-

rayışh bir ço .. 
cuktur. Dikkat, 

intizam hassa. .. 
larını tenmiye 

için ebeveynin 
dikkat etmesi 
lizımdır. Çün

kü henüz kü -
çüktür. Bu has

sa.1arı itiyat de
recesine gelme
miştir. ... 

KAZIM ÇAGLAR (Çabun) 

Azimk3.r bir 

tip. Bariee kar
şı çok sert tav
rı vardır. Fakat 
çok iyi ka1pli -

dir. Kimseyi in~ 
citmek istemez. 
Başladığı işler

de bü7i.i..k bir 
dikkat1t mu -
vafak olmak i
çin uiraşır. 

SAGLIH 
Ağız Kokusu Neden 

İleriye Gelir ? 
Ekseriyetle ağız kokusu dişlerin 

kirli tutulmasınd.a.n ve çürümesinden 
burun veyahut mide bastahklarmdan 
lıerlye gelir. 

Buna m:i.nl o1mak Jçin geçenlerde 
yazdığımız gibi af~ temir. tutmak ıa.
zımdır. Bunun için de dişlerin haıda 
oJmamaSJna dikkat edllmelldir. 

Biç olnıaı.sa günde Z defa. ve bll -
hass& akşamlan dişleri sabunla fır -
Qalamab ve yıkamalıdır. 

. 

1 Doktora Göre Harp j 

Mazhar Osman Sinir 
Harbini Anlatıyor 

"insanlar Yaptıkları Deliliği 
Anlayınca, Sinir Harbi Bitecek,, 
Avrupanın iki üç yıldanberi c~ir- °"..,."llilllill"!!ll!!ll!!l .. ~" 1t 

diği buJıra.n, nihayet harbe müncer t 

oldu. Bir Eylôlde başJ17an harp si - t 

ıa.Jıla. yapılan harptir. Fakat, bu ara
da, bir de sinir harbi var. 

Bilhassa toplar patlamadn evvel 
eok babsedJlen sinir harbinin, hi.liı 

deYam ettifi iddia veya rivayet edi
liyor. Bu sinir .harbi denen teY ne
dir?. Mademki sinirle alil.kadar, in
sanın ilk ha tJrma gelen sayın Asabi

ye ve Sinir Mütebassw Profesör 
Mazhar Osman oluyor. 

Şu son günlerin dillerde pelesenk. 

dehşet ıstılıi.bını bir defa da tekmil 
şümul ve vuzuhlle üstaddan dinlemek 
ve karilere vermek merakından kur
tulamadım, Mazhar Osmanı Ca.ial -
oflundaki muayenehanesinin dört 
tarafı çeşitli kitap cil&lerile örülü me
sai odasmda ziyarete koştum .. 

*** 
Ustad, her zamanki rü.ler yüzüyle 

m3.nalı ma.natı gözlerime bakarak su
alimi dlnledi .• Ben sözü kesince kes-

M&zlıar Osman 

tlrme bir cevapla işi tatlıya bağlamak 
isledi 

- Ben? dedi; üç halta sinir muha
rebelerinin cereyan ettlğ"i topraklar
da kalmak felaketine uğradım. Da
radar kapağı memleketimize attım .• 
Yollarda oektlğim üzüntü ve azabın 

.. sinirlerime yaptığı tesiri apaçık his
settim. Şimdi, sinir harbi saha.sın -

dan dönmüş olmak münasebetile bu 
mevzu etrafında . hiç te konuşmak 

istemJyorum. 
- Aman; dedim üstadım! Sen mev-

zu etrafında konuşmak istemezsen 
bizim merakımızı kim tatmin eder? 

Omuzlarını silkti: 
- Sinlr harbJni nan edenler! 
- AnJamadım!? 

- Bu yeni icat ve tok şümullü 
muharebeyi ortaya atana sorsanıza! 

- İm.kin mı vaı·? 
Ve .. bu kısa konuşmada.n !'wnra üs

tad anlattı. 
- 13 Aiustosta Kopenhağ'daki 

beynelmilel sinir ve akıl has1ahkları 
kongresine iştirak etmek üıere İs -
tanbutdan hareket. etmiştim. İki aylık 
bir mezuniyetim vardı. Ailemle bir
likte seyahat ediyordum. Berlin tari
kile Kopenhağ'a varmak karannı 

vermiş, çizdlfim bir rota üzerinde yo
la çıkmı~lım. 

Bertine kadar süren ilk yolculu -
ğuında, güzcrgfi.htakj devlet sınırla

rından geçtikçe o kadar eheınmiyete 
değmjyecek mahiyette askerlık ha -
zırlıkJarmdan başka. nazarı dikkatimi 
çeken bir şeye rastlamadım. 

Berline geldik.. Otele indik .. Sinir 
harbinin en sakin tezahürlerini bu .. 

rada gördüm. 

Daha İstanbuldan hareket emıe
den evvel Almanların Danzig'i ilhak 

etmek üzere Aiustosun 15 veya 25 şi
nJ seçtiklerini gazetelerde okumuş -
tum. İşte o günlerde bir ilhaka ha
zırlanmakla beraber Berlinde göze 
çarpacak kadar geniş ve derin sabi 
reaksiyon görmedim. 

Berlinden Danima.rkaya ,geçtim.. 
.Kongre için buraya toplanmış her 
milletten mütebassıslarla. bu.lu.ştuk •• 

Fakat bu sırada. AJmanlarla Rusla
rın bir anlaşma yapmak üzere müza
kereye e-eçtikleri şayia oldu. Bir Al
man heyeti Moskovaya ıttmişU. Bu
nu Konpenhai'daki Alman meslek .. 
daşlarımız çok muvafık buluyorlar, 
Aıman siyasetine ook uygun telakki 
ediyorlardı. 

Bu vaziyet karşısında Polonya har
binin baş1angıcıru duyduk .. Ve tabii 
kongre akim kaldı ... İngilb: lıeki.mler 
kongrenin birinci günü Hollanda yo
luyle memleketleriııe döndüler. Ü • 
çüncü günü de Fransızlar deniz tari
kile memleketlerine avdet etmek ü
zere Kopenhai"'".:ı.n ayrıldılar., Ben, 
beşinci günü hareket ettim. 
Vapurumoı; Ramburt•ta 

bekledikten sonra yoluna 
bizi Fransa.ya. l'etirdi •. 

üç saat 
devamla 

jş&e bqünJerde, arka arka7a ilim 

Mütehassıs Fab.rt ueıaı 

har:pJer yapılırken geçtiği:mız memle

ketlerde daha aylarca evvel nan edi
len sinir harplerinin tezahüratına şa
hit oJduk~. Hollanda ve Selçikada 
tereddüı.le yıpranan efkiirı umumi
yenin asabı bu ha.va içinde bariz si
nirlenmeler arzedlyordu. 

Fransaya. gelince vaziyet büsbütün 
başka tezahüratla göze çarptı: 

ParlsteydJm.. Şehtr boŞ;almış, tale
beler, tocuklar civar köylere gönde
rilmi.!j, süratlc terübat alınmıştı. 

Opera, barlar, tiyatrolar, mü.zeler, 
mektepler kapatılmı.ştı... Yalnız sl
nema1ar yeraltında oldukları için iş
liyorlardı. 

Fransız efkirı umumiyesi apaçık 

bir heyecanla milli asabiyetlerini ta-

f 

.kınmışlar, Almanya aleybjne diş bi
liyorlar, yedisinden yetmişine kadar 
herkes memeleket müdafaası uğrun
da çok a.sabi, tiUz bir tavır taşıyor -

1 

lardı. 

Vlehy, tatil edilmişti .. Buradaki ak 
saçlı, sakallı profesörler redingotla -
nnı üniforma ile değiştirerek ordu 
saflannda servise koşuyorlardı. 

Aktif harbe tekaddüm eden sjnir 
harbinin PariMeki bu tezahüratı, et
rafları kum torbala.rile çevrilerek 
muhafaza altına alınan tarihi Ye kıy
metli eserlerile, karaolıia. gömülen 
(Ziya şehri) insanı kuşkuya. sevk.edi
yor, kartiyeJerde, ber tarafta asker -
ter, cepheye giden kıt'alar sahneyi 
tamamlıyordu. 

Ben, otelde bulunduium ikinci gün 

çocuklarıma (Luvr) müzesini g-ez -

dimıek istedim; bir taksi çaiırt\ım. 

Şoföre emir verdim: 
-- Luvr müzesine! 
Adamcağız hayretten irileşen ba

kışlarile beni süzdü, cevap verdi: 
- Mtize kapanalı 4 gün oluyor .• 
Fakat bütün bu sinir harbinin teza

hürlerine rağmen şehirde hr.r iş in~ 

tizamla görülüyordu. 

*** 
Suallerime devam ettim: 
- Peki üstadım: Sinir harbi ne za

mana kadar devam edf'l"elc? 
Üstad tebessümJe birlikte iı.aba.tmı. 

bir cümlede hulasa etti: 
- Bunu icat eden insuula.r , yap -

tıkları deliliğin mahiyetini anlayın

cıya kadar! 
- Ya sinir harbinin aktll harp ü .. 

zerine yaptığı tesir? 
Mazhar Osmanın yüzündeki tebes

sô1n silindi. Bwıun yerine apaçık bir 
hüzün ifadesi belirdi, onu da bir cüm
le ile cevaplandırdı: 

- Harbin şiddetini artıırma.k, bo
iazlaşmayı kızıştırmaktan başka. ne 
olabjllr? 

Doktora veda ettim, aynldım .. ka
pıdan çıkarken üstadın ~k yerinde 
bir teşhisle sinir harbi mes'ullerine 
ithaf ettiğ-i cümle kulaklanmda akis
ler yapıyordu. 
•- İnsanlar, yaptıkları delUliin 

mahiyetini anladı.klan gün bu dert -
ten şifa.yap olacaklar, sinir harbi de 
nUıayet bulacaktır.» 

FAHRİ CELAL ANLATIYOK 
Yine Sinir Mütebssu;larmuzdau Dr. 

Fahri Celil da sinir harbini şöyle i .. 
zah ediyor: 

- insanlar yalnız kalelerin hima-
vesinde surların içerisinde, yalnız ,, . 
kehdi küçücük şehirlerinin vak'aJari .. 
Je alii.kadar, etraflarından habersiz 
bulundukları devirlerde kim bilir 
llelki de şimdikinden daha. bahtiyar
dıla.r. 

Şehirlerinin güzeli dünya rizelly
dl. Küçücük bir yangın koca. bir i.
fel telakki edilirdl 

Buhar, a:rka&LDdan Wgraf, e -
Jektrik, sinema, radyo B.ureti A
demin torunlarını biribirlne daha oo'. 

(Arkalı 8 iDel saylada) 
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+1ACC~C~ Z~L~n 
Tefrika: 61 

Abdurrahman-Adil 
Ve Zeki Hükümdardı 

Y alnl!Z Aıbdurrahman değil, 
Zenatiler de memnundular. 

Onlar da mı.ııhte:mrn ımisafirJe... 
rin.in nili"!)'et Jayik odd_uğu rnev
lti ve isti.Klbate I<..vuştuğıınu gör
rnektoo rnüt.e<vellit derin lbir sü
rur ve sevinç iA;inde :irliiler. 

Köy, tıpkı bıınd.an !birkaç ay 
evvel ( İbnil H.albib) in katiıllıer 
ııüri.iısü geçW<ten sonraki gilbi 
bayram yapıyordu. 

İıspanyadM gelen halk mwrallı
ıha.slıı.rı, paı '< reisleri vaktin dar
ılığı ve der>haı hareket lüzum unu 
ileri sürdüler. Çünkü ihtimal 
Enıdüliisıte idareyi tamamen ele 
ıgeçimneık için belki bir h8f'P te o
.Iacaktı. Bu iıtiıbarla mümkün mer
rrelbe süratıli davranmak iktiza e
diyordu. 

Albdurr·alhıman, kenıdi hususi 
ımatyetıini uzw1 zaman araiların
da ya.,,,ııgı (Zenati) ]ilerden 
·teşkil etti. AnoJ<raya ve karısına 
>veda etti. 

- İspanyada huzur ve sükUıı 
i<ı>de1 edilaıikten sonra ılk işim 
sizi oraıva getirmek olacaktL'l.". 

Vadinde bulunmağı da unut -
maıdı. 

.hlı.:...c:iuı rahman ile maiyetini ve 
İspanyadan g.elnı1" <ılan murah
hoıl'liarını taşJyan gemiler halkın 
•aJuş ve uğur sesleri arasında 
Zena,ti sahüınden uzaıklaştılar, 
Ispanyaya doğru yol u:ıuıağa baş
lad1lar. 
Aıbduırahman, geminin arka 

tarafında ve ayakta dunmw;, ar
kada bıraktığı A.trika topragına 
ba·kıyordu. 

Bu toprak ona ne azaplar ver
miş, ne l!Ztırapiar çektirmişti ... 

Gençlik hayatının dokuz yılı
nı sfrrükledı.ği bu geniş Afrika 
çölü üzevinde o ne ümitsbilik ve 
yeis anları ya.şam1';tı.. 
Eğer o zaman biri çıkıp ta ona 

ıbugünkü hali haıber vemn~. söy
·lemlış olsa,ydı acalba inanır mıydı? 

Yoksa hakikaten rüya mı gö
rüyordu? 

Evet ... Bu bu rüya mıydı? Ar
wuı<la ıbırakıtığı ve gittikçe u
zaklaştıJıı bu azap ve ıztJTap top
rağını bir daıha aya'.k basmamak 
üzere terkettiği doğru muydu? 

Bu sıraıda yanına saıdık w;ağı 
Bedır yaklaştı: 
-Artık arkanıza bakmayınız .. 

Dedi. Ar.kada ka.J.an mazidir. Ma-
7Jİ\Y i unut unuz. Balunız .. Biz o kor 
kunç ve feliı.ketli maziden nasıl 
uza.klai;ıyoruz. Arkaya değil öne, 
m3Cllye değil, istiklbale ·bakınız. 

Bedir bunıları söylerken Abdur
raıhıınanın kolundan tutarak ge
minin baş tarafına götürdü. U
zakla.rda görülen İspanya sahi
linıı gösterdi. ... 

İ>spany.aya geldikleri zaman 
saıhile toplan.rnı.ş binleree halk, 
ellerind.e bayrakılar yeni hüküm
d.arlaı;.ın; a1kuılar arasında istik
bal t'ctiler. 
Aıbdurralmıan karaya ayak ba

sar basmaız, onun geleceğini da
ha evvel ha•ber alınıış olan .AJ
merve• ve .Mala.ti. şehirlerini 
der',.. J ona kapılıarını açtılar. 
Dıger taraftan •J.Şbilye• şehrıi 

de yirmi bin asker toplıyara'k 
muazzam bir istikıbal programı 
haıJrladı. 

Abdurraıhman, gittikçe artan 
ve her şehirden geçtikçe miktıa
rı ztyadeleşen rnaj11et halkı ve 
askeri kuvvetılerle lŞbi.l.e kapJsın
dan gi.rerken atını durourdu. 

Burada halka karşı çok güzel 
ve ço.k heyecanlı bir hitalbede 
bulundu. O bu hitalbede kendisi
ne gösterilen hararetli kaföule te
şekkür ed>yor ve memleket halkı
nın huzunınu, ra!h,atını ve saa
deti;i temin irin Qalışacağına 
ailıdıipeyman ediyordu. 

İşte bu sure1ıle ve ta Araıbist:m
dan, Fırat nehrine .atılarak lmç
tı.ğı günden ltfuaren dokuz sene 
lik bir felaket devra>inıden son
ra A.lxlurraıbman hiıç ümit etme
diği bir ülkeye ve bir saLta.ruııta 
saılııip oluver:mişıti .. 

Ve yine bu suretle Endiilüste 
yeni .bir iıdare teessüs etmişti. O 
ana kadar hep Şamdan iıdaıre edi
len ve bir valii ımıuminin idare-
sinide olan İspan'}'a M:ıdürraıh ~ 
mandan itibaren bir saltanat hali
ne iııJnlap etti. 

Aılıd.urraıhıman bu sal tana ta kon 
duktan sonra uzun müdd:t yer 
yer tü!'<'..;.:en isyanlaııhı .:ıgrnştı. 
HepsiJlj 'bastırdı .• Endulus . tarı
hine adaleti, idan kaıb!fil!"ti, .ze
ka ve irlanı ile çok buyuk hız -
metlerde buılundu ( 1) . 

Şi;'ldi ilk önce <bıraktığımız ye
re gelelim .. 

Aıııtık ııuıkııat Msıl olmuş, A.le-

vlle!'1e Albbasiler •birleşerek or -
tay •...Muaviyenin salltaİıat enkazı 
üzeninde kurdukları yeni bir sal
tanat çıkarmı.Şlardı. 
Şimdi iki tarafın da, yani h<>m 

Alevilerin hem Aıbbas~rın de 
bu netice de memnun olmaları 
icap etmez mivıdi 
Mantık bu suale evet cevıtlıını 

verdirir. 
Fa.kat hiç ilitirasa mantiktan 

gem vuruılıJr mu? 
Senelerdenbeni bedeviyet ve 

caJıiliyet ruhundan Arap tarihi
ne ~ıılanmı.ş v~t ve post hırsı 
hiç bu tari'lıin cereyanına man
tık ve şuurdan çiziJmiş doğru bir 
yol gösterellıilir mi? 

Daıh.a evvel gördük, şi.m.di gö
rüyoruz, tarih sayfalarını karış
tırdıkça yine görL'<!<>ğiz ki, ou mil
let sjillki her çıkan fın;atıa biri -
birim yemek için halk olunmuş
tur. 

işte pekala kanlı bir yoldan 
geçc;ek bır saltanat kurdul.ar. Ar
tık el ele verip şöyle rahat ya
şasınlar ve milleti rahat ettirseler 
ya ... 
Hayır ... Pusu kurmuş ı.ht.iras 

cana.varı sırtına kırbru; ymni'j gibi 
<;aıha kalkarak bin dolu dizgin 
meydana atıldı. 

İılk Abbası Halifesi Abdullah 
öldü. Yeıine de oğlu Mansur 
gc-çti, Geçince de Arabistan.da bir 
kaç kıyamet birden koptu. 

Vay efendim v&•y ... Mansur 
neden Halife o1mwş!. Bu h,k, 
Hazrtti AJbbasın aıhiadırun degıl 
Haz.;;. :i Alinin torunl..'.ııının im;_ş, 
Haıydi ilk önce Abbasın oitulla -
rıııdan birine o da hatır için bi
at etmişle•. Fakat o ölcükten 
sonra bu koskoca sa.!' analı Ali -
nin çocukları dururken Abbasın 
sülfilesine vermek, göz göre göre 
bu yıağlı kuyrugu elden kaçır -
mak nasıl o1ur? 
Diğer taraftan ölen Haıliienin 

aıınca1lı (Abdullah) ta ko1larını 
sıvayıp meydana atılıyor:_ 

- Ne demek?. Dıyor .. Ben var· 
ken, ben dururken yeğenim na
sıl saltanata çı.l<ar? Bu saltanatın 
kurulmasında ben herkesten faz. 
la ~JıLa ~ettim. F.sasen onu ba
na vfıdetın.işlerdi bile ... Bu salta
nat kimsenin değil, benim hak
kım ... 

Bütün bu ayahlanmaılar hep ye
ni ,hlife Mansura karı;ı. .. 

Ortada herkesi sindirebilecek 
tek bir adam var. 

Bu adaım Elbiı Mfufüıni Hora
sani~dir. 

Fakat işin ganilbine ve hatta 
feciine bakınız ki, Halife Man -
surun da Eba Müslimi Horasani
den alınacak eski bir hıncı, eski 
bir kini var. Hatta Ha'l:ife olur ol
maz Araibistarun bu en kuvvetli 
adar,;.ını huzuruna davet için bir 
sai göndermiştir. 

Eba Müslimi Hora.sani tabii bu 
davete icaıbet edecektıir. 

Ve gelir gelımez de onun kafa
sını kestirecektir. Bu hususta 
muhafız kumandanına kal'i emir 
vermiştirr. 

Muihafız kumandam Ha:iiieden 
aldığı bu emri ifa için huzur -
dan çıkmak üzere iken içeriye, 
üs•ü ba,ı roz ve toprak içinde bir 
yabancı sai giıırnişti. 

Bu adamın uzaklan ge.diği kı
lığından ve kan ter içinde olıma
smdan belli idi. 

Huzura girer girmez hemen ye
re diz çöktü ve: 

_ Ya Elmir .. Dedi. Bir felaket 
haiberi getirdim. Amcanız AıbduJ.
lah isyan etti. Hiliıiet benim hak
kımclır, diyor ve sizi Haılifellk -
ten iskat için Bağdat üzerine yü
rüm:iye hazııı4ınıyor ... 

Bu halber, cidden bir fel.9.ket 
halberi idi. 

Mansur, oturduğu yerde mıh
lanmış g:ilbi kaklı. 

Sapsar lresihnişti. 
Düşünüyordu ... Yeis içind, ü

:ııriı.ri2ilik içinde ne y apacagını 
ŞıtŞUJIDŞ dü~ünüyordu. . 

B3İbası film~. koca bır salta.. 
nalın Jnir.asına looıunuştıu. Fakat 
daha ilk adı.ında amcasının is
yanı ile karşıla~ıyordu. 

Ne yapacaktı? 
Ne y aoaıbiıtirdi ki .. 
Halkın pek Qoğoowı kendisine 

taraftar oı1madığını ve hatta ve
liaıhtliğıini hoşnutsuzlukla karşı
ladıklarını biliyordu. 

- (Arkası var) 

(l) Abdurrahmanın ve ondan son• 
ra gelen Endülüs hükümdarının ha· 
yat ve meııa.kibi, esasen biraz uzakl~ş· 
tığımn ana. mevzuumuzuıı ı:ıerçevesı
ne sığmı1acak kadar renlş ve büsbÜ• 
tün ayn bir tarın fashdır. 



1 DÜNYA HADİSELERİ 1 lktisaden de Süratle 
• Anlaşmak Lazımdır 

Başlıyan Y enı Harp :/:=~~~:::ı::l!~ 
Nekadar Sürecek?. 
1914 Harbinin Mes'ulü 25 Sene
denberi Halô Ortaya Çıkmamıştır 

Bir clnayeüeD 99nn m&Zllllll veya 
e&niYi muhakeme eden hik.im, cür· 
mün delillini tesblt g-a;reslle, vak'a 
üze.rinde sorcıııar, a.raştll'ID.alar yapar .. 
Cinayete sebeP olan hangisi idi! Ci.

ai mı. ma.k:Uil mü! 
Ayni cinayetin içtimai. tuhi, ikil

ıaadi saikleri, sebepleri va.r mı? Di
kim. bu kımnlar üzerinde ::ra sa:Uıi a· 
ratbrmalar yapar, yahut bu sibl hu· 
susla.n derinleştirirken, ta.yine çok de~ 
fa lüzum görmez. Ci.nlye, yaptığı 
cürmün cezasını, ccz:a. kanununUD 
ma.ddelerlle vicdani kanaa:Uerini ka
rıştırarak verir. Mahkeme salonnun
•a bulu.nan dinleyiciler. bükmün hü
lisasıoı veya Wsilituu gazete sü -
lunlannın adli habuler kısmında o· 
kuyanlar da ayni vaziyettedirler, a
raştırmalarla uğraşmazlar. 

G~en ayın birinde A ynrpada harp 
başladı. Bucüne kadar bildlğiınb 
harp hidiselerl oldu, :veni ~diseler 
Pnün her saatinde tekerrür ediyor. 
Bu hidlseler ve1a harp cinayeti ne 
uman, kao haf&a, kaç aJ. kaç sene 
sonra. nihayetlenecek? Belli değil.. 

İngiltere, Fransa., Almanya hükiı· 
meUerl, isimleri renklerile söylenen 
mavi, beyaz, karmısı, peınbe, diye a
nılan klta.plar çtka.rıyorla.r, çıkara. .. 
caklar. Ba kltaplarda, cKabahat sa.
mur kürk olsa, kimse üzerine koymak 
istemez», kavline göre. her devlet. 
başhyan harbin mes'uU7eiini üzerin· 
den atıyor, diğer devlete yii.k.letiyor. 
Hakiki mesut kim? 19H • 1918 har· 
binin mes'ulü, aradan 25 yıl ge~tiği 
halde hali anlaşılama.dl. Bu harbin 
mes'ullerine dair çık.arılan renkli ki· 
taplara, düzünelerle, serilerle yenile
ri ilive edilse, «Mes'ul be-nim», di· 
yen devlet, hükUmet cöremiyece • 
iiz, Tarih, relecek nesiller, adet olan 
sathi tetkiklerle, mezkUr renkli ki· 
U plardan edindiği kana.ate göre nı.nh· 

telif lıükümlcr verecektir. 
Mes'nl kim? Bugünkü harp clna • 

yetinin müttehimleri kimlerdir? Dl ... 
ier bir sualle harp bir clnayet mi, de .. 
fll mi! Dah& ziyade bu ikinci süal 
üzerinde bina duralım: 

Harp, bir cinayettir. Tecavüzle, te· 
eavüz kasdJle niyetle olursa. Harp bir 
cinayet değil, mukaddes bir müea. -
deledil'. Efer mütecavlse mukabele 
ve müdafaa kasdlle, ga7eslle yapıJır ... 
ıa. Bu noktada diyeblllrls, tamamile 
bir hak.ika.ti sö7lemlt olu.ruz ki, son 
asu"laruı tarihinde Türkiye ve Türk 
milleti, yalnızca ve münbasiren mü-
1ecavi1,e mukabele ve müdafaa gaye
.sile harp yapmıştır. Yarm glrebilece· 
ği herhangi blr harpte, yalnızca ve 
münhasiren, müt-Oca.vlze karşı mu .. 
ka bele ve müdafaa ray esile ,a.rpışa
caktır. Binaenaleyh, harbin gayesi 
bizim için mu.kddestir, yapılaeak her 
JıaD,l'i bir harp dahi, tecavüz niyetleri
miz, maksatlarunız en ufak bir tan· 
da dahi mevcut olmadığından mu • 
ka.ddes olacaktır. 

Çıkarılan renkli kitaplar, daha zi
~·ada. mütecavb.:l tayin maksadlle ha
zırlanmıştır. Çünkü mütecaviz, canı 

sa.yıl:ı.caktır, 

••• 
Zahiri sebepleri, bundan sonra. ıla.

hi bf'lli olmıyao seneler içinde, tayin 
m::ıksadile münakaşalar yapıladursun, 

bizler, bu gibi işlerle d~Öncelerbnizl 
~ J pratmıyalun.. 

Bugiinkü harbin hakiki sebepleri 
ı.elerdir? Yann için dahi faydalı ola.· 
cağından ba clhellerln ıetını. talıllli, 
muJıAiı:emeollo airaşmalı: istedik. 

Bugünkü h&rbln hakiki sebepleri
ni araştırırken, hükfunet &damla.rınm 

harekellerlnden, siyasi faaliyetlerin
den ziyade, iktisadi ve lottmai hidi
selerl, cereya.ulan tetkik liznndır. 

1850 senelerinde ve son.rala11t bu. 
har kuvvetinin ııaııayle tatbiki, iktı
sadi ve sınai büyü: teşekküllerin., ı .. 
ima!itlarına satq paaarlan temini 1-
çiıı hükümeUerfn istismar edecek 
memleketler, mllleUer, sahalar temi
ni gayeslle müstemlekeler teminine 
yahut mevcut mö.stemıekelcri çoialt.
m:ığa çalışması, tecavüz harplerlnin 
bir amili olmuştu. Diğer bir iinıll da
hi, sanayide ve lktısadt:rı:tta Iler!eyeu. 
milletlerin, büyük devleUerin, istis
mar sahala.nndaki rekabetleri, bu sa
haları elde etmefe matuf mücadele
leridir. 

J1arksh:min veya komünJzınin, 
m<>mleketlerln, kıt'alann tet.lıiJ:ıi de .. 
ğil, «Dünya vata.mm, yeryfu:ündekl 
insanJar kardeşim» b.rsındaki mefhu
ınu. ve düsturu, milletleri fikren is
tila. gayesJ dahi, harbe, bugünkü mu• 
harebeye m3.ni olamamıştır. 

Nazizmin ve: faşizmin, büyümek, 
genişlemek, diğer büyük devleüerin 

servetlerini kendi ellerine seçirmek: 
maksaUarmı istibdat eyleyen pren .. 
sip1eri, harp silihlanrun ır.amanındaa. 
evvel ~llablmasma imlJ teııkll eT• 
!emiştir. 

sahabrı elde etmeğe att harp sebep ... 
leli önünde bulmunakta71..L 

1914 - 1918 umumi harbinden ev -
vd. 1789 Fransa bii.,-ök lhtllillle lcıı· 
nlan ve yapıla.a demokrasinhı, ser
best, llheral ticarete dayaııaıı lsilli ve 
idare sistemine cöre kundm.llf bir 
ha7at, frrtler ve mUJeUer arasında 

bülcümran olmakla ldl, BIJhassa in -
g-Utere ve Alm.a.nyaom iktısadi reka
betleri yüzünden cıkao umumi harp, 
daha evvelki sosyal ve ekonomik ni
zamı bozd\L Harbi yapanlarla birlik
te bütün milletlere ür yerine büyük 
zararlar verdL 

Bozulan, umumi harbin bozduğu 
lklısaıü ve içtimai nizam, yeni bir 
politik., sosyal, ekonomJ.k. usulün, ni
sanun kunılma.sını b~e kadar 
milletlere ~österemedl, temin ede .. 
medi. Demokrasi., bu yüzden mez ... 
kfır sahalarda muvamesizlikler, ih
Ul.içlar ~çinde kaldı. Bu haller. umu
mi harp bilmeden 1917 yılında, AI • 
manyaya ka.rşı demokrat İnciltıere ve 
Fransa fle mütteiik eskl Rusyad.a sos
yal, ekonomik ve politik lhtllilin zu· 
buruna sebep oldu. Demokra.sJ, bek .. 
lenen muvazeneyi, 191& den, umumi 
harbin bitmeslndeoberi seneler geçc
tiğj hald~. henü:ı temin edememişti. 
1924 le Italyada laşi2m lblili!i baş 

g-österdi ve sonra yerleşti. Eski Rus ... 
yada muva(fak olan ve yerleşe.n Jh
tiliJcilerin gayeJerlnin başka bir tar
zlle, demokrasinin siy~t, iktısadi .. 
7at, içtimaiyat sahalarında rakibi, 
mücadelecisi olarak karşısına çıktı. 

Bundn sonra 1934 te Almanyada nazi 
ihlilill zuhur eyledi. Bu ihtilal da
hi kökleşti, yerleşti, kuvvetlendi. 

• •• 
1914 • 1918 unııunl harbi, rakibini 

imha. Jle, reka.f>etsiz lıfiltlmiyet esası
nı takip eden İnclltertı ve Fra.nsan:uı, 
büyük demokrasilerin k.al'§ılarnıa, 

.ffmdi, 1939 yılında, faşizmin, naziz -
min karşı.larındald tehlike &nünde 
birleşmiş müşterek kuvvetlerini cı -
karnıışlı.r. 

Bu sebeple, bibül< demolual İıı -
,.Otere ve Fransamu, demokrasinin 
karşısında, birleşmiş büyük ve leh
llkeli kuvveUer, rakipler mücadele 
halinde buhmayorlar veya muharebe 
Pllarında bh'llkte yürümek, topla 
harekel eylemek ranslne ~öre işle • 
rinl ve siyasetlerini tanzim ediyorlar. 
Biiyüt demokrat devıeı Amerika ve 
Aınerllı:a demokrasisi, umumi harpte
ki müdahalesinden elde elliii feu& 
intibalar, neticeler yüzünden, bu de -
fa.ili harpie, demokrat büyük kar -
deıleri yanında harbe i§tirakte fay -
da, menfaat görnıemektedir. 

Bu sebepledir, kt mücadele ve harp 
çeün, çok zor, kanlı ve yıkıcı ol.acak
tu. Bu yüzden, bir tara.tın galebe
sine. sathi ve basit düşüncelerle, mu
hakemelerle hüküm vermek usulünü 
garabet tarzında tavsil edebiliriz. 

Ne olacak? B11nu bize zaman ~ös
terecektir, Bununla beraber, ne de 
olsa, umumi harbin yıktı.iı dÜDJ"a 
siyasi, içtbnai, lktısadi nizamını, bu 
yeni harp düzeltecek, yeniden kura
bllecel< mi? 

B11 suale, müsbet cevaplar verecek 
zayd delili bile bulmak zorlnkl.&n 
karşu;ında. oldafumuzu söyleyeblltrb. 

HAMİT NURİ mMAK 

Sivas Cer Atel.:. 1 

yeleri Açıldı 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

On binlerce Jısllt clYarı ve aiöb'e
ler saha.sun doldurmuştu. Bando • 
nun çaldığı İsllklil marşı ile merasim 
a.çı,b;ııqı ve kürsüye gelen Devlet De
nılryollan Cer dairesi reisi Es&t söy
lecliğt nutuk.ta Sivas lokomotıt ve va
gon atölyelerinin ıeknlk kudret ve 
kahlliyetile bu atölyelerin demlryol
larunızın umumi oalJ!masında uhde· 
sine düşen vazifeleri izah ey Jemişttr. 
Cer dairesi reisini takfben alkışlar a.
smd• kürsüye relen Mönaltalal Vekili 
Ali Çetlnkaya. söyledtfl - nutka 
ile şefieriınlsln dibiyane sevk ve Ula
releri altında Cumhuriyet hialdimet.
lerinin demir;rolu inşaatı işlerinde 
gösterdifi muvattakiJ'ıeUeri ve bu iş .. 
terin başarılmasında çalışmış ve ça.
lı.şmakta bulunmuş, olanlann feda -
k.arane gayretlerini şükranla, takdir
le yadeylemiş ve bn teslsahn bülün 
yUrit.a bayırlı olmasını dilemlşt.ir. 

Bundan sonra. atölyelerin önündeki 
ta.kın kurdellisı Ali Çetink&yanın ri • 

caaı üzerine Adlb'e Vekili Felhı Ok
yar taralmda.ıı kesilmiş ve hu anda 
atölye ile İstasyonda butonmakta o
lan lokomollner dödülı:lerinl çalmak 

suretlle bu güzel hıidlseyi selimla • 
mışlardır. VekWerimb ve davelliler 
bu .çılı.!ı ne r...ı•,.eıe ,..,... ıo.löl,yeyi 
~esmlşleııllr, 

onun beyaz kağıt üzerine siyah mü
rekkeple bir takım satırlar basıp sa
tan bir tacirden, meseli herhangi bir 
kilğıt tacirinden ve1a kırtasiye ba
zirgı\nınduı farkı kalmaz. Mutadmuz 
veçhlle araya şu ufak ıştıtradı sokuş .. 
turduktan ve fırsattan bilistlfa.de ga
zetecilik hakkında da ufak bir ders 
verdikten sonra bahsimizin mevzu.una. 
gelelim. 

Necmettin Sadık (Beyin) makale

sinin sonunda tem&s: ettiği mühim 
mesele, İngiliz ve Fransularla yaptı
iımız mualıedenin yalnu askeri an
laşmalara dayanam.ıyacajı ve n.zttn 

müddeUer için muiadderatlannı bir
leştiren mllletlerl.n ayni zamanda ik
hsadi ve mali sahalarda da anlaşma
sı şart olduğu meselesidir. 

Filhakika İıtcil.Wu Te Fransıslarl& 

:yapılmıt olan muahede Türk mille -
tini icabında. birtakım hayati ieahhü
dat altına sokmakta ve ona. yine ha

yati biriakım vazifeler tahmil eyle
mektedir. Bu muahede ayni zamanda 
ekalli OD bq sene sibi uzunca bir 

müddete de pmildir, Bu kadar uzun 
müddetin ta.bil hep harp, hep boğuş. 
ma, hep kan dökme ile geçmesi müın
lı:ün deili!dlr. 

Bu,-üııkü harp, ne kadar uzıuı sü
rerse sürsün, nihayet üç, beş senede 
bitecektir. Maama.fih biz şeraiti ha
zıra içinde harbin o kadar uzun sür
mesi imki.nlarmı da göremi7onu, 
ancak bu sa.vaş isier kısa sürsün, is

ter Rusyaya, Avrupa. işJerine karış
mak için vasi fırsa,lar verilmesinden 
dolayı, uzun sürsün, he.rha1de böyle 
bir harbe büyük vey& kü~ük millet • 
lerin dayanabilmesi bilhassa iktısa

di ve mali vaziyıeUerinin çok sağ .. 

lam olmasına müievakkıftır. 
Mali. ve ikhsadi kudretin, zaten es

kidenberi harbin can daman olduiu 
maliim idl. Faka* içinde buhmduğu .. 
muz devir, mali ve lkh.sadi kuvvet -
!eri, harbin birinci silihları derecesi

ne yükseltmiştir. Nitekim İngilizler 
df.. Almanlan niha1et mağiiip Te pe.. 

rqan ederek önlerinde diz çöklürınek 
için tanklarına da, tayyarelerine d~ 

askerlerine de çokluk tiivnmlyorlar.., 
başlıca slühJannı iktısad.i kuvvetle

l'indeo ibaret addediyorlar. Bundan. 
dolayıdır, k1 ln,ıiitere Almanyanın 

denizden ablukasına. azami ehemmi -

yet veriyor. bu yolda her fedak:irh
iı cöze alıyor. arasıra. büyük dritnot
larını bile kurban vermekten ve en
larla. beraber yüzlerce ~zlde bahriye 

efradını da ~•rkelmelı.ten çekinml -
yor. 

Bugünkü h"1'J)te lktısadi imlllerln 
ehemıniyetl bu de.recede pmallü ol

duğu anlaşıldıktan sonra artık esash 
bir muahede ile dem<>luat devleti...., 
bağ"lalmlll olan TürkJ7enin bugünden 

itibaren dü.şünecefJ başlıea meselenin, 

ik1ısad.i vaziyetini süra.Ue ve isa. -
betle kuvveüendirmektmı tMret oıa
cafı kendi kendine anlaşılmış olur. 

Harbin zuhurwıdan sonra ise, pi
;rasamızda bilhassa hariçten getirtti -

iimiz mallar üzerinde fiat farkı 

başladığını ve bunun da. iktısa.di. bir 
durgunluğa. sebebiyet verdiğini hep 
biliyoruz. Hariçten geJen mallar, şim. .. 
dilik memleketin ihtiyacını tatmin e
demiyecek kadar azalmış deiildlr. 
Yalnız bu malların kısmı a.zimi AI ... 
manya.dan celdi,iinden, AlmanJarla 

ise ticaret muahedesinin müddeti bit
tiğinden yeni mevaridat tamam.ile 
kesilmiştir. Bucün eczaeı gibi, matbaa 
levazımı komisyoncusu gibi, manita.
turacı gibi hangi f.aeire, hangi dük -

ki.ncJya sorsanız, «Ne ya.palım, mal
IA.nmızm fiatları tabiatile artıyor, 

çünkü her şey Alma.nyadan geliyor
du, şimdi oradan bir şe7 gelmem.eğe 
başladı, tabii yeni mal «elmeylnee 
fiah arlar» diyorlar. Bu sözleri biz, 
karihamizden icat etmiyonu, aJeJ&de 

alışveriş esn&SlDda lamdığmıız tacir
lerden müttefikan bu mealde müta

lea.lar dinllyorm. Biikıimetln de, Ti
caret Odala.rı vesair resmi vasıtaları 

ile t.etldkal yaptıracak olursa. aynen 

hu mütaleah dinliyeeeil ve bizim 
vardılmuıı neUceye va.racafı muhak
kaktır. 

Hariçten «elen m&llar itibarile ıı. 

caret pi.,.asamızm bu vaziyette oldu .. 
fu anlaşılınca süraUe yapılacak bi
rine! işin de, ~z ve Fr:uıswarla 
derb&I ticari anlaşma aktederek AJ. 
manyadan artık gelem.iyecek olan 
malları, dostlarmuzın memleketlerin
den getirtmek ola.cağı tebeyyün eder. 

Bu, bir kere İnı'llh ve Fransızlara, 
tica.reileri için yeni mahreç tem.in et
miş olur, sonra Türkiye de birçok ih .. 
tiyaçlanndan beyhude yere mahrum 
olmaktan kurtulmuş bulwıur. Üçün
cü ve daha umumi bir menfaat ta 
bu mübadelenin devamının, ikhsadi 
inkişafa hizmet ederek piyasada bol-

r IRk: olmasıdır. 

Bu, ilk merhaledir. Ondan sonra. 
daha vasi ölçüde anlaşmalar ile ik -
'bsadi ve mali kudretimizin arttırıJ .. 
ması İngilh ve Fransızlar için de 
ha.;rati bir meseledir. İşte Akşam baş
mnharrlrinin, siyasi mevkil itibari
le yalım işarelle llı:ttfa etll!I mese
le, diplomatlıkla ali.kası olmıyan ga
zeteciler tarafıııdan yaztlıııc& ba su-

~ı.ra -, 

Ankara Anlaşması Memleket Röportajları: 

Berlinde Büyük Bir Sivasta Pazar Hayatı 
Tesir Yaptı Ve Paşa Fabrikası 

{Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Anl<arad~ imzalanan muahede 
hakkındaki mütaleaları havi e>la
rak Anadolu Ajansı ile diğer a
janslar tarafından gönderilen tel
grafları neşretmekte ve Türlki • 
yenin taah:h ü terine ka:rşı olan sa
daka tini ve üç taraflı mualıede
nin ehenmıiyetini te!barüz ettiI"
mektedirler. 

Elstia gazetesi ULUS, İKDAM, 
Tiınes, Jurnal de La.usanne gazete 
!erinin Y= mat/buatında esa
sen münteışir ftlı:ralıırını iktibas 
ederek bu gazeteler.le tamamen 
mu·abık olduğunu söylemktedir. 
Katinıerini diyor ki: 
Yunan efkiin umımıiyesi pe

kfila bilir ki, Aıvrupanıın şarkın
da ve yakın şarlkta suiıhıın mu -
ha:fazası mühim milli menfaatle-

! re hizmet edecektir. Keza, şarki 
.A:kıdenim.e sağlam ve devamlı bir 
sulh duygusunu kuvvetlendirmek 
yolunda Türkiye ile Yunanista
nın sarfeıdegeldi.k.leri gayretler de 
Yun_an efkiı.n umuııniıyesinoe ma
lılmdur. Binaeooleyh, Ankara 
muaıhedesini memnuniyet.le kar
şılar. Husus1yle ki, bu muahErle
de bütün ·büyük devletlerin şim
diye kadar tasvip ettikleri sulh 
ar.ıusunun bir ifadesini görme<k
tedir. 

İTALYA'DA 
Roma, 22 (A.A.) - .Havas. An. 

kara muahedesi İtalyıan ma;,bu,. 
atının bütün dhl<katiııi ce.lbet • 
:ınekte devam ediyor. Gazeteler, 
billiassa / ı mühim vesikanın im-ı 
zasının ll-1oolrova ve Berlinde yap 
tığı akisler arasından bu iıki mem 
leketin hattı harekelin.i kestir -
meğe çaLşmakl.adır. Rıomada 
Rusya ve Almanyanın 'bu hadi
seyi teliıkki hUSUo'iUIJAla lx:raoer 
yürümedikleri tebarüz ettirili
yor. Türkiyeye karı;ı fevkaliıde 
kızgın olan Almanya Rusyanın 
Türkiye aleyhlnde soı:ı. vasıta:ıa
ra müracaata hazır olduğunu i
nandırmak istiyor. Ha>buki Rus
yadalki •kisler İtalyan m~a!lut- 1 
!erine göre bu kadar şiddetli de
ğildir. I'talyan mahafilı Moskıova 
ile An.kara arasında bir ilıtitaf 
çı.kmasllll muhtemel görmemek -
tedir. 

ROMANYA'DA 
Bükreş, 22 (A.A) - Harici - ' 

ye Nazınnın garetesi olan Tim
pul, Tüıık - Fran&ız - İngiliz mu
a.noo.-.,ı hakk.na.a neşret.iği b~ 
makalesinde Romanyanın resmi 
Il<lktai nazarını aksettirmekte • 
dir. Makalede der. ~ ) Or ki: 

Bu muahedenin .Ku:syaya ait 
olan kısmı şarkta sulıhu tarsin 
ed.flbilecek mahiyettedir. Türk • 
Rus müzakerelerinin inkıtaın -
dan sonra bile iki memleket a
rasıınıdaki dostluğun ıbo"lulmadı
ğını teyit eylemeMeclir. Bu cı
het ise Rusyanın ve Türaiyenin 
Bütün koınşularnı ta.tınin ede<bi
lir. 
Muahedenıin imzası Türkiyeyi 1 

cenll!bu şarki Avrupasının sul
bünde faal bir rol qynaınakt;ı.n 
meneclercz .. Biliıki.s, bır sulllı ve 
bitarafiık siyase.i tak.ibeden bü
tün Balkan ve Tuna memleket
i.erinin tesa:nüdü ve dostluk mü
nasebetleri hususunda Türkiye -
nin iştirakini pek tabii kılmak -
tadır. 

YUGOSLA VYA'DA 
Bel.grad, 22 (A.A.) Yarı resmi 

Yugoslav gazecesi Politika, di • 
: yor ki: 

Balkanlarda ve Akrleniroe bu
gün mevcut vaziyete nauı.ran 
Ankara muahedesınin hükümle
rinden hiçbiri ta~bik mahalli bu
laımyacaktır. Çünkü İtalyanın 
ve Balkan memleketlerinin mus 
lihane hattı hareketi sayesinde 
Avrupanıın bu kısmında tam bir 
sükiınet hüküm sürme!ktedır. 

FRANSA'DA 
Paris, 22 (A.A.) - Havas A

jans, bildiriyor: 
Bu saibahki Paris gazeteleri -

nin tefsirleri: 

keri harekete atılmadan evvel, 
diplomasi meydano.nı.n bazı va.
ziyetlerini kat'iyyetle ,bi.Jmek ar
zuımnda ·bulunuyor. Türk - İn
giliz . Fransız mualhedesi Akde
nizde ve Balkanlarda variyeti 
değiştirdi. Alınan diplmnasisi, 
Moskıova 'da yaptığı entrikalara 
rajŞ:ne.n öyle bir ıııağtli'ıbiyete uğ
ramıştır ki, rutıbentrop tarafın
dan hazırlanan· garip plfınhınn 
de~tirilmsi zarureti kendini gös 
termiştir. Diğer taraftan, Sovyet
ler, Almanyaya karşı bir müza
heret siyaseti t~i hususunda 
müfrit bir gayret g00tertm€ğe 
mütemaoril görünmüyorlar. İz
""5tia gazetesinin makalesi, Rus
yanın, Almanya ile dünya ve ah
ret birleışmediğinıi iı!fuat etmek· 
tedir. 

Geneovieve Tatbouis, Oeuvre ga
zetesimi<!, Yon Papen'in Hitler 
tarafından kaıbulünü m""'2llu baıh 
sederak diyor ki: 

Von Papen'le Hitler arasın -
daki mülakatın nasıl ce-reyan 
ettiği bittabi malı'.mı değil.dır. 
Fakat bitaraf memleketlerde şu 
intiba mevcuttur ki, Türk - İn
giliz - Fransız aO.:a.şmaıs., ıbu mu
ahedenin demokrasilere ba'hşet
tii'i faydalar karı;ısında şaşıran 
Berlin üzerinde pek kuvvetli bir 
tesir yapm:ı.ştır. E'azla olarak, An
kara. ile Moskova arasındaki iyi 
münasebetlerin devam ettiğini 

Sovyet Rusya resmi surette be -
yan etm;ş bulunuyor. Berlin'de 
QOk büyük tesir yapan diğer bir 
nokta, üç taraflı paktın, islfun a
lemi tarafından büyük bir sem
pati ile kar:;ılanması ve Alınan
yanın sarfettiği gizli faaliyeti ta
mamen altüst eden bir hadise teş
kil ey !emiştir. İslam alemi, Al
manya-ya karı;ı kapanmaktadır. 

Fazla olarak, Stalin'in Hitler'e 
verdiği cevabın hayli kaçamaklı 
olduğu söy.enmektedir. 

Geçen bır haftanın bilançosu 
'basittir. Stıoloiıo.ın ve Ankara, AJ,... 
manyarun vaz.yetini pek zaiflat
mı.ş1ard1r. 

- -i 
General Vavel 
Ve Veygant 

(Ba~ tarafı ı inci sayfada 
danında Genel Kurmay İkinci Baş
kam Orgeneral Asım Gündüz, 
An.kan. Garnizon Komutanı Tim-
generaJ Kemal Gökçe, Ankara 

Merkez Komutanı Albay Ali De
mir. Genel ltarmaydan binbaşı A
ziz UJusan ve :aıihmandarlarlyle 
İngiliz ve Fransız Büyük Elçlleri 
erlı:i.nı ve alaşemiliterleri t;ı.rafın

dan uğurlanmış, mmika İngiliz, 

Türk ve Fransız milli marşlann.ı 

çalınış ve bir bölük asker ihtiram 
resmlnl lfa eylemiştir. 

~eygana'ın l:.e}anatı 
Fransu Generali Veyp.nd An

karadan ayrılırken Havas ajan
sı muhabirine aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 

Benim ve General Vavel'ln fev
kalide bi.r muhabbete mazhar ol-
duğumuı. Ankaradan aynhrken, 
tarihte mühim bir hadise leıjkll e-
decek ola.o muahedenln lzm..umı 

yaşıyabilmfş oldufumdan dolayı 

SOD.SUZ swincfml bildirmek iste
rim. 

Fransu: Büyük Elçisi Maoıilgl!. 

Din de açıkça ifade •lmlt oldııiu 
üure Türk. - Fnasm - İnl'iliz mu

ahedesi bir bi niyet, akıl ve dü-
rii.stl eseridir ve üç memleketin 
.....!mi lşblriliinde yeni bir dev-
re acacaktır. 

Keza şanlı Türk ordusunun yük

sek şefi Mareşal Fen! Çakmak ve 
diier münevver Türk General ve 

Le Jour ı:ıazetesinde, Femand 
Laurent, diyor ki: snbaylarlle yaııabllditlnı fevkali-

Hitler, şiımalrle ve şarkta, akis- de samimi ve llimadlı temaslardan 
ler yapan iki mağliJbiyete uğra.- dolayı da bilhassa bahllyanm. 
:ınıştır. Finlandiya ve Türkiye, 'Beynıt, 22 (A.A.) - General 
milli prestijlerini ve istiJ<liilleri- Veygand bu ıtkışam tayyare ile 
ni müdafaa etmek için ayni de- Ankaradan buraıya dörunü.ştür. 
r~e cesaret gösteııı:ni.ş bulunu- · -
yorlar. 

Hitlerin, Ankara anlaşmasın -
dan sonra derin bir inkisara uğ
radığı ınUhakkakttr. 

Luciı>n Bourgues, şöyle yazı -
yor: 

Füdırer, garpte mühim bir as-

retle daha. ziyade vuzuh ve sarahat 
kesbeder. Bunu ya-ımağa ise hak.ika· 
ten (lblly.ç) olduğunu, bu satırlan 

olaıdnkbırı sonra, karllerlm.fd.n de 
tas:ıllk edeceğ'lnden em1n bulunnyo • 

EBUZZ!Y AZADE 

Velid 

r - " 
GENÇ OSMAN 
Yeni Tefrikamız 

BOYOK TARiHİ 
ROMAN 

Bu mülıim esere blri<ao eiiııe 
kadar batlıyorua.. 

Sivas, (İlKDA.M Muhabirin • 1 
d~) - Yurdun her köşe w bu
cağında hafta sonunda pazar gün 
leri halkın, mıerııurlann yorgun 
kafalarını dinlenıdinnek i in -~1 ket' .. ç 
"'"''""e ın guzeJ. ve gönül açan 
köşelerine koşularak uzaktan 
uzağa vuran ~!iiielıerin u.ğultu~ 
lan ve akşamın son kızıllıktan • 
nın uzanan mor sul:an:ııda !bırak
tığı sonsuz iç ferahlandıran res
ırug.eçidini goönmek ve sık ağaç
lıkların koyu gölgeleri altında 
dinle~ s.aa tlıerce omarla başbg
şa kalarak yorgunluk gidermek 
ne kadar tatlı oluyor. Sivasımız.. 
da da pazar hay atı çok neşeli bir 
surette geçer. Bir atalar söru var
dır. Perşembenin geJiıi çarşam
badan belli olur de;ler ya doğ -
ru. Pazar günü de bura mesire 
yerlerine çıkmak için cwna, cu
martesi gününden hazırlıklara 
ba.şk ı ığı çok yakından hisısedi -
lir ve görülür. Kurular mı? Pi
l.avlar mı, dolmalar nu, o envaı 
çeşit la'.lılar nu. Hele börekler, 
keıbaplar pirzolalara hiç söz yok. 
Dört beş aHe bir olur. Ve yahut 
tek gidenler de olmaz değil ya ... 
Hele bizim gibi bekarların hali 
ve .. ihtiyacı yazılacak ![ilıi değil .. 

* Hallan pazar günleri en Ç'Ok rağ 
bet ettiği yerlıer maı!iım.. Şehre 
bir saat mesafede elektrik san
tralının sırtına yaslanarak mem
leket ı~ık ihtiyacını karı;ıladJğı 

Paşa fabrikasına ve yahutta kap
lıcalara Cumar'esinden mahalle 
aralarında sesler duyulimaya baş
lar. 

- Yann uereje. 
- Daha beHi değil. 
- Siz .. 
- Geçen hafta şıcak kaplıca-

ya gitmiştik bu hafta da Paşa 
fabrika.sma. niyetliyiz. 

- Niyetiniz tam olsun öyle ise 
biz de oraya 

~ 

Ertesi gün daha güneş Sıvas 
tepelerinin n..r yamaıç.I.arından 
altın renklerini saçarken fay -
tonlar, oWb~er.. ot.aııd:ıiller 
uzanan yolun üzerine sıra1arur. 
Paşa fabrikasına gi<tiılrliği zaman 
yurdun gfuıel ve şirin denecek 
lbu köşesinde sıra iyi yer bulup 
intihaıp etmiye gelir.. Sağdan, 

soldan keşif kolları çıkar. Yer 
aranır .. 

- Burası iyi gelin artık. 
- Yok bura da!ha iyi bakın sıı 

var elmalar oBrıuş helıe armut
lar ... 

İş bir komisyona havale edllir. 
Hakem heyetleri faaliyete ııeçer 
ı;ıö:ıılükler takılır r~rlar tanrrim 
edilir. En nihayet büyük bir ka
rar ... 

- Burası daha iyidir. 
- Kabul halılar, kilimler, se-

rilir. Çoluk, QOCUk otururlar .. 
- Hele şu samaveri bir ateş -

leyin birkaç tanesi samavere sa
nılır. Si.garalar tellenir. 

* Gün karanmaktadır. Ovaların 
ve mcr tepelerin üzerinden gü -
neş kızıl saçlarını toplıyarak u
zaklırşıym artık.. 

Almanlar, ingiltereye Yine Bir 
Hava Akını Yaptılar 

1 
(Baş taralı 1 inci ı;ayfada) 

nu takiıbet.mekte ve Almanları 
Rllin, M.oseıle, Sarre neıhirleri a
rasında bulunan tugyana uğra
nu:; mıntakalarla uğraşmak mec
buriye.inde bıraknıakıtadir. Al • 
maı>..ar, bazen 6 miı! gen~li,ğinde 
harap oim.u.ş bir nuntakada bom- t 
balaı ve toplar naılde~mek mec
buriye.inde kalmaktadırlar. 

Ma tin gazete.sinin Buenıos-Ai
res'ıen öğrendiğine göre bir İn
giliz knıva2lÖrü, geçenlerde At
las okyanosunun cenubunda Cle
ment ismindeki gentiyi batrrınış 
olan Sohvabunlanıd adındaki Al- 1 
man harp gem,,;ini batmınıştır. 
İngiliz harp geıniısi, .3clrva.lııın
Jand'ın mürettebatını, süvarisini 
ve Alman gemisi tarafından mü
sadere edi.lmı.ş oian Clemet>, ge
misi mürettebatını alıp kurtar
mı.ş·.ır. 

Hirt&lıalıı'deki Balıkçılar Dani -
marka ıM;ıklarmda <bir takını harp 
gemileri arasında bir deniz mu
harebesi olduğunu bİld:inmi§Jer.. 
dir. Bu harp gemilerinin hüvi -
yeti tespit edil~tir. 

FRANSIZ TEBLlGİ 
Paris, 22 (A.A.) - 22 İlkteşrin 

akşam tebliği: 
Gün sükı1netle geQmi:ştir. Cep. 

hen.in muhtelif nıoktal.a:ruıda ke
§ll Joo1!arı ve pusu faaliyetleri ol
muştur. 

İNGİLİZ TEBLi{;.i 
Londra, 22 (A.A.) - !stiıhıbarat 

Nezareti bildiriyor: 
Bugün öğleye doğru cenubu 

gaı'bi sahillerinde iki dii.ştnıın tay
yııresi görülmüş ve bunlar avcı 
tayyarelerimiz tarafından durdu
rulmuşlan:lır. Tayyarelerden bi
ri dü:şürülmü:ştür. 

64. ALMAN ÖLDÜ 1 
Bir A...man sahıl muhafaza ge- ı GÜNÜN TENKiTLERi 1 misi Falstna ile Moen arasında _________ .:;;;.;:.:..;::...-1 

bir mayina çarp:mıştır. 69 Jci:ıilik 
müreLleı>atından beşi bir sala sı· 
ğınnu.şlar ve öğleden sonra bir 
Danimarka tayyaresi ta.rafın.dan 
görüıerek Moen adasına nakle -
dilın~lerdir. Beş kişiden biri sal 
üstünde ölmüş, diğer dördü has
tahaneye yatırıl.:rrhştır. 
BİR NORVEÇ GEMİSİ DAHA 

BATIRILDI 
1500 ton hacmindeki gı.ısta v A

dolf adasındaki Norveı,; gemisi, 
birçdk eşyayı hfunil. olduğu halr 
de yola çıkmı;ı iken Shetland a
çıklarında bir Alman tahtellbahi
ri tarafından batınhruştır. 

Brüksel, 22 (AA.) - Yüksek 
irtifadan uçan ve Fraııı;a'ya doğ
ru gitmekte olan bir ecnebi tay
yaraıi görülmüştür. Bu tayyare, 
derhal Belçika tayyareleri tara
fından Fransa hududuna kadar 
takip edilmiştir. Bu tayyare, Y<>
luna devam etmiş ve bu esnada 
Frllill6a tayyare dafii kuvvetle
rinin top ateşlerirun sesi işitil -
miştir. 
LWYD GEORGES'UN NUTKU 

Londra, 22 (A.A.) - Lloyd 
Georres, bir nutuk iradederek 
Avam Kamarasında teslimiyet 
gooterilmesi teklifinıde buhınmuş 
okluğu ittihamına yol açı:nış olan 
beyanatını izah etmişiir. 

Hatip, sözlerine şu suretle de
vam e1ımiştir: 

SoJJo nutkum, fena tefsir edil
miştir. İngilterenin davası, hak
lı biı; davadır ve İngiltere, şeref
sizliğe ve bütün dünyanın mua
'harz:elerine uğraıınadan bu da.va
yı bırakamaz. Türkiye ile akte • 
dilmiş olan mua!lıede, fevkaı!Aı:!e 
müıhim l:>ir dipkmıasi muvaffakı
yetiidir. Jlusya ile daha iyi anlaş
mak suretiyle ibu muvaffakıye -
ti daha ziyade semereli kılmağıı. 
çalışalını. 
BİR DENİZ MUHAREBESİ 
Lonıdra, 22 (A.A.) - Royter 

Aj~ınm Stoklhıolıın'den öğren -
diğine göre, şimal Jutlanıd'da kain 

[,üşünüyor uz, 
Seçiyoruz, Varız! 

(lla;;tara.tı 1 incı say!ada) 
cDiişünb•rımı demek ki -vanm!» 
hü.kmünü verdi, 

MalelllJ'lildeu lise lalıaillal bitirip 
Ecole normal 50perfe11re'e rtren Beq ... 
son başım avuç:Jann.m içine alclL Ken
di kendine konuttu: dlatematlk ha
rikulide şey; bütün fizik matematık
ten doğdu. BütU:n felesoflar* b11ı.ün 

ilimler matematik sayesinde neUce
lere ulaştılar, terakki ettiler. Fak.at 
benim ne işime yıı.rıyacak'! Ben his
seden, düşünen, ıztuap çeken, lhti -
,.arl.ıyan. ölecek ola.n bir mahJİlkUllL. 
Buna. matematiie nasıl 51.fdırayım!'». 

Berpon d'ÖfÜJldüiinü görünce 
Descarte.s Kibl: J>üşünu.yorum. de
mek ki varım» demedi; «Va.rım de· 
m~k ki 4lifü.nüroram!» dedi. 

Geerges Dulıamel ise bliüin uvi· 
J'etlnl, biitiiD h..,.aliJ'ellni dlle cellrl· 
yvr, bitiia ma.b.lükat& vırı. mevcuda&a 
caıı ıinüyie bakıyor: Yaşamak mıı
ha.p etmektir. hükm.ii:nü verb'or. O 
diyor ki: cİıılilrap edi:rorum demek 
ki varım!a 
Yaşamak lnlihapla i<ablldlr. İnsa

nın yaşaması ~in bb'i ayırt edip aı ... 
Jllall şarlt.u. Bıitöa yiy-k madde
leri içindea gıdalılarUU ayırı edeme
sek ,....,.&bilir JPiyb? Zeki muhtelif 
şeylerin iYisini ayırt etmek seçmek 
bassaSl deiil midir? 

.:Ya aklım ohna.sa;rdı, ya dehre 
...,ımese:rdim• mrsrauu 1923 te Türk 
edebiyabndan sildik; Sakarya Tiirt: 
kanll~ akarken düşündüğümüz Jçin 
varlığımızı hissetmışıik· I.ozanda var 

. ' old'1J;umuı için d~i.ın:nü,.:,iik.. Dün .. 

Yı.nm h·.ı kanşı't, lı.aa·lıinhk ırünlerin

de de inühabtmn varbfunm., var oı ... 
du~luzu, bir kere daha cihana lsb&t 
etti. 

Tfnkiye • Frama • İngillere ı>•I<-
tuu. aJika.dar olan sa.Ihsever dünya
nın lı.ı;, ranhit ~rlıjmu.sadır. 

iELAMİ İZZET SEDEI 



Doktora GöTe Harp 
1 

• [ :'f:'?ifJ,S l 
Mazhar Osman Sınır E . .. .. d k" 

mınonun e ı 

Harbini Anlatlyor '"- Arabalar 
(Jlaf - 8 ıııa 11&7fada) 

:ı'Nlaştırdı. Sidneydekl ...ı.elımtn ""1'

smtılarmı ta. içim.izde duyuyoruz. Te
levls7eu, kim bWr bi:ı:I dalı& hWI, 

d>lıa ablı"an ve - diterk- ya
pacak. Bunu !)Ok dilerim. 

..... ıııraa..ı.ı bir tayhpıon telil<d
zedelerine Tiirejfmiz sızlQ'OI'. Yarm. 
ki harbi televb;yonumuun ha91nda 
sanki bls de baı"bediy•nnosıu ,.ıııı 

gönlilfümilz nman şiipbeolı. barp -
'en mwimmr. 1Joiazl94m.atlılll. tet .. 
.h.lştmis artaeak ve aıwederlm Mil 

harbi dlitoıtimlık hlsslmlz Önleye -

oelL 

Beu, stnir .bad*1dea de bunu an ... 
lıyorwr. Kaqo. ı..raım sabrım, ta -
hanvc··'tnö yıpratmak, yrp1 \;hr _ 

mail! 

Auwpa •-leleri bbe 2 - 3 riio 
~I farkı ile .....ı olaTor. Bıı 2 - 3 
Ciinliilı: le&blriiriia vakaylj DOSd ba • 

r11w1a.ı.. -ldlilne b&kıyonım da ;,.. 

lerla - -- bayre* edio'<Jl'11111. 
Hail& ıilyah bir QkU bile beDee U· 
ynnlMlll•t clemelrllr. Giindtmiıı bK -
mes Pik oıea 70rg11Dlaklanndan IOD

ra ya••trDnc!r 'IQ'uniadan evvel icnv' 
lı:rYv 1uwanı7........,.1 Uııkoda ..,._ 
bıuıloırı birkaç mloll da.ha miil>Miia
lanchnror. U•klmu.da iıfle1en _... 
larııuz pek azdlz. Kalp gibi abşu -

mıaın bir llmm albL Dlieried eh-' 
rimiz, k-lerimlo, siııJrlerimtz im

sun. "-· 8 sadlik bir sökllD ve 
loün.bal onlara - l'Öll liıin 1ek -

nr -ak - iade eckr. 
Harp ııiııirl, ...ııı. ıılnlrioe bmıun i

çin benzemiyor. Velhasıl c:lhanm has

ım; haıımı değil, ilemln kalbi -
ıcıımaulanmn hazıırile parpmı~r. Uy
kalar bosak, rüyalar kor.kulu; .sinirler 
gergin mi ce.rcln. Ajans lelgraflan -
ili yazan adamlar dü.nı'amn en uata 
mah!Warı.. 81n1r barbbade bım1anD 
rolü sinlrlerl en bisll yerindeıı lalırlş

ıen başka bir şey detll! Tema:rfillerl
nlı.e, inölıabmuıa, llAbak etliğlıılz 

&arafm seqisiDe mlll'ayir bir telgraf 

karşısında o din ne kadar tinirU ol
duiunuza dikkat eHlııiz mt'l 

Şinıdilrl insanlal" en ebemmt:vetaı. 

ıeylerle bedbaht oluyorlar, en basit 
şeylerle bahU7ar buhmQorlar .. 
Bedbaht.bklarıDIJl'j ve ba.htiyarhkları
mu vak'alann ııörate yetişnıeke bi
le kifl deill. Tevekkeli değil; slnJr 
ıoalfhkları o kadar da alıp J'Ül"İİyor. 

lluliisa: Sinir harpleri, ak11f harp
lerin devamınca sürecek ve bunun 
fecaatini arlhracak bir neticeye doğ
ru yol--. 

Bunun aktif saha üzerindeki tesi
ri de bncön cephelerde !;arpıp.n ve 
çarpışmakta olan muhasım devlet -
teri var tuzlarlle boiazla.pıağa. sev .. 
ketmesJnden lbareWr. 

Sinir harbi, aylarca evvel devlet 
bünyelerinin sinirlerini tahrip etmiş, 
3.ktif ha.rp sahasına öylece sürükle .. 

m.iştlr.• 

Ey9pta oturan oku.yuea)8'1"'7"'D 

Celil Erdem diyor ki: 

- Eminönü ve l' emişe doi'ru gi

den :l'Oliann ne kacla.r dar oldutu ma
lünodur. Son göolenle lıtı :rollarda bir 
intizam olmadıimdan g;idea ve gelen 
arabalar, oiobösler, kamyonlar yü .. 
:riinden 701 Ukanı,.or. Saaı.teroe B!eY'" 

riisefer dunıyor. 

Acaba bun.lan hla.re edecek bir 
se)'rilsefer memuru lıtı yolun her iki 
başına konamaz mı? 

içkilerden Şikayet 
Edlnıekapıda oturan okoyooula -

rıımzdaıı ledikçl Cemal bbe yolladı

İl mektupla diyor ki: 

- Eolrideu bira 35 kunıp idi. Bi
rahanede şişeyi 50 kuruşa içiyorduk. 
Şimdi blıa yanyaflJ'a ueuziadı. Fa -
kat. birahanede fO kurDıi. Acaba lo .. 
kanta.lan, bira.haneleri kontrol eden 
bir makam Y<>k mudur?. 

Tarihten 
Yapraklar 
(Baş taralı 5 inci oayalda) 

Ayvansanylı Htlııeyin efendi de 
81JMgnaJunet camllnl tasvfr ederleıı 

9u eümleleri ili.ve etmiştir: 
a.M!narede ve denuı camide ma.h

ııelerl kendi vakh kadlmdlı (8) ·• 

Fatllılıı Topka.pısamymda bulımall 

Arapça vakflyele.rioden 1141 uuma -
r(t.Sında. Ji.mba ve kandiller Jçbı ve 
ümba 1aiı için rinde beşer dlriıem, 
kandil ve süpürge için bir dirhem 
vakleUiğinl 1835 nıımaralı vakfiye
sinde de kandil yakan için her gön 

öç ve liimha yağı için de 2,5 dirhem 
talısis elöiini göriiyorın:. FU.t vıı.k
fty"elerde minarelerde kandil ya
kılılp yakılmadığı tasrih edilmemiş
tir. 

• •• 
İkinci Belim (98Z - 914.) mübarek 

gecelerde minarelerde kandil y&ktı
nyordu. Oğlu Üç:üneü Murad 996 da 
babasının bu arzusunu kanun haline 
koydu. 1019 da torıınu Birinci Ah -
ınet bu ka.nunu teyti eden feqnanlar 
eıka.rdı ve kendi ca.müni ya.ptırdık

tan sonra kandiller ve mıihyeler vak
fetmiştir. Üçüncü AJııuet Ramazan 
ceceJcri yanıp bayram geceleri sön
dürülen minare kandillerlnhı bay -
ramlanla ııı. yalulma.smı emretmiş -

tir. 
Ta.rlbl kayıtlar İstanbul minarele-

rinde kandil yakılmasını İklincl Se
liıne kadar çıkarablliyor. Evliya Ce
lebi Dördüncü Murat zamanında. Sü
Ieymaniye camilnln içinde mübarek 
gecelerde 22 bln kandil ve binlerce 
avize yandığını söyler Sultanah -
met camilnin ihtişamını canlandırır

ken de: 

ASKERLiK 

Ateş barajının 
tahkimata tesiri 

(Baç ......,, 4 öncü ll&yfada) 

Jeree de'ram edecek ateşlerine "şahit 

olaeağıa. Hindenburg. bu a.teşleri bo

ta çıkarmak için, önceden hazırladı· 
it menllere ~imek suretıle üota
dane hareket etmişti. Bu blr derstir, 
ki ulma tatbik 7erl bulaeaktır. 

ZaJD&D. biraz daha I'~ ve bu
l'ÖlıkÖ mevnter beklen{Jen kudrt?d 
kazanır.lan&, o zaman yeni bir Ma

jino vücut bulmuş demektir. Bu gibi 

möda.fa.a manzumelerinin ise teshiri 
mahal addedilebilir. 

Ajansın teTeib edildiğini haber 
verdiği Alman bara.Jinden ufak btr 
tabiye sahasında yapılan bir dene -

me nı&na.sı çıkarabiliriz. Fransız pi .. 
yadesinln bu vaziyetinde en kuv -
veHi bir ateş himayesine dayandığın
da şüphe edilemez. 

Şimdiye kadar alınan malflmat, eu 
ileri hatların, cephenin 6 ktlomch'e 
ötelerine kadar solnılduiu merkezin
dedir, Bu müdafaa. manznmelerl, ge
riden ateşlerle korunan ileri mevziler 
mahiyetinde sayılabilirler. 

Motör sü:rati c'Yıh:brım bıırbb .ter

kibinin sık sık ve bir 11maeı korkusu 

vermek i~ln. tekrarlandığını işitiyo

raz. Bngiinkü cephelerde yıldınm sü

ratıle de defli, ilplıımbafa aclnnlle 

:rü..riimek mecburiyetleri vardır. To

pun öldllrilcü tesirleri altında dev -

isi tanklar da yıkılnuya. mahkfim -

dur. İki muhasım ordunun nerelerde 

bir sahPa m"3'Cian muharebesine gl -

rişeblleoeklerinl •imdilik kestirecek 

va.zly.U. deilllz. Az devamlı bir 

barajin veya g-ünlerce sürecek bir si

lindirin müdafiler üzerinde bugünkü 

darülharplerde ne iesir gösterebile 

ceflni anlamak için Venlüu botuJ -
malarıru tolklk etmek kilidir. 

Ötedenberi arzettiiim gio1 bu sed

ler arasından bir ya.rma.yt haurlamı

ya hatta sistem ve mahiyeUni bı1me

dlğlmiz ve kat'i mecburiye! karşısın M 

da faaliyet sahasına atılacağı iddt'l. e

dilen silibm kudreti de yetişemiyc -

cektir. Kulis arkasında. oyna.nan rol 

şimdilik meçhuldür. 82.kJanamıyan 

bir hedef, bir can damarı var, bunu 

yıkmak ve koparmak Jstiyenler hava 
h:iklmiyethıl elde elmek içb savaş

maktadır1ar: «At binenin, kılıç ku 
şanarundır?ıt. 

Sarıyer Belediye Şube Müdürlüğünden: 
RwneUhisannda Bebek - İstinye asfalt yolu üzerinde esbak Sivas Valisi 

Hasan Paşa vere.sesine .Ut 62 - 64 No. lu 1386 metı-e murabbaından ibaret ar
sadan baritasu:ıda kırmızı tarama ile gösterilen .291,74> metre murabbaı 

kısmmııı Posta, Telgraf ve. Telefon merkez binası inşa edilmek üzere istim
lAkinde mena!ü umumiye görüldüğü İstanbul Vilayeti İdare Heyetinin 

3411/99, 153/437 No. lu ve 18/5/939, 21/7 /939 tarihli kararların• tevfikan 
teşekkül eden heyetçe mezktlr arsanın ön k.Jsrnırun şeref ve ehemmiyti arka 
cihetinin kayaların cUWnde bulunması hesebile dı'.in kıymeti nazarı dikkate a
lınarak beher metre murabba.ına «Beş lira> ve etraf ve iç duvarlarında mev
cut olup tahminen 135 metre mikAbı taşın be,.eti umumiyesinde söküldükten 
sonra istifade edileceğine göre aynca c::200> ı.;.;a k.ıymte takdir olunarak key
tiyd Ağustos 939 tarihinde sekfa gün müddetle İkdam gazetesile ilfuı edil
n1i.ş ve şekli ilan aynca mahalline de sekiz gün asıldığı halde kanuni müd
deti zarfında bir tuna müracaat ve itiraz vaki olmadığından 1295 tarihli js
timlfık kararnamesinin on üçüncü maddesine tevfikan ilfuı tarihinden itiba
ren on beş gün za.rfında sahipleri müracaat ederek duvarlarla birlikte istim
lak bedeli olan cem'an c 1658 lira 70 kuruşu> almadıkları takdirde bu karar
namenin !ıkrai ahiresine tevfikan yüzde yirmi fazlasile bankaya teslimini 
müteakip istimlaki mukarrer arsaya vaziyet olunacağı İstanbul Posta, Tel
graf ve Telefon Umumi İdare Encümeninin 25/9/939 tarih ve 1030 sayılı ka
rarına binaen aıakadaranca malüm olmak ve tebliğ makamına kaim bulun-
mak üzere ilfın olunur. «8745> 

Türk Maarif Cemiyetinin 
zengin lkramtyell 

Büyük Eşya Piyangosu 
Çekiliş 5/11/1939 lkr amiye 15400 Lira 

Biletler Piyango bayilerinde, Cemiyetin Merkez ve Şubelerile Yeni 
Postahane karşısında Erzurum Hanında Resmi İtan İşleri Bürosunda Bir 
Lira mukalrllinde satılmaktadır. •7669> 

fstanbul Elektrik Tramvay Ve Tünel İş
letmeleri Umum Müdürlüğünden 

•• 
Universite Ve Yüksek 

Mektep Tal~belerine İlan 
ı - Tenzilitlı tarifeden istifade hakkını bahşeden ve evvelce verilmiş o

lan 1938 - 1939 mel<lep senesine mahsus (Gri) renkli şebeke pasolan 1939 -
l94ll senesi için 15 l'Qlül 1939 t&ribindenherl değiştlrllmeğe başlanmıştır. 

2 - Yukarıda sözü geçen (Gri) renkli pasol3.r 1 İk:lnciteşrtn 19S9 ta
rihlnden itibaren muteber olmıyaeağından mez.kür tarihe kadar yeni pasola""" 
rın tedarik edilmesi ili.il olııuur. (8690) 

RADYOLi 
ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

ELEKTRİK AMPULÜ 20 Kr. 
Cumhuriyet Bayramı için yalnız 

D. PARDO mağazasında. bulunur. 
Galata, La.civert Han Perçimli (Eski 
Zülfaruz) sokak. No. 2., Tel: 43748 

RABMİYAGIZ «Altı minarenin on alh şerefesi var- 1P•••••••••••••11!!111•••••ı:ııoıı•••••••ıcıı•mmmm••mmım::;ıı::ı:111111lB 
dır. Mübarek gecelerde on iki bin c zı RAAT BANK 1 Yugoslavya - İtalya 

ticaret itilafı 
Roma, 22 (A.A.) - Burada bu

lunımOO<ta olan Yugoslav ticaret 
heyetinin İtalya ile bir itilill ak
detmiş olduğu bildirilıınek:tedir. 

Bu itilifnaıme, harp çıkailıdan
beri hayli müteeısir olan~ olan 
Y uıırqslav ticaretini teshil edecek 
mahiyettedir. 

TAKViM ve HAVA 

23 BİRİNCİTEŞRİN 1939 
P A Z A R T E Sşİ 

Hicri: 1358 &mal: 1855 

10 uncu ay Gün: 269 B. Teşrin: 10 
Ram:ız:uı: 10 Hızır: 171 
Güneş: 6.18 Akşam: n .18 

kandil yaluldıkt& mioarelerin her biri T • • 
nurdan birer servi gibi Fnuan o -
Jur (9).• diyor. 

İstanbul ve Boğadçi müellifi ihü
falci Ziya Bey merhumda da şöyle 

bir kayidc rastlıyoruz: 

.Esma Sultan 1138 senesinde te
vellüt etmişti. Bayram receleri mi -

na.relerde kandil lykadinin emir ve 
adet edilmesi senel mezkUre vakayi

indendir. Sali.tin camileri minarele
rine mabye vazı ise 1134 te başla

mıştı. Hatü. «Takvim-öt..tevarih» 
te bu husus hakkında Vukul Mahye
ha Der Meemuı Cevami Selatin Ba

de Ez İykadi l\tinare Ve Binai sada
bad» deniliyor. (10).» 

(8) Hadikatül Cevaıni. Cilt 1 say
fa 18. 

(9) Evliyaçelebi seyahatnamesi. 

- - - -
Baş, Di~ Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve botun ağrılarınızı derhal keser 

icabında günde 3 kate alınabilir . ------
Devlet Deniz yollan U. Müdürlüğünden 
Evvelce Münakalftt Vekaletince yapılan ilftnla, 15 Teşrinievvel 939 tarihi· 

ne kadar kabul edileceği bildirilen, İngilt.ereye ısmarlanacak gemiler hakkın· 
dakl tekli!ler 31 Teşrinievvel 939 tarihine kadar kabul edilecektir. (8472) 

·Jmm------------------·-----T. iş BANKAS~ 

1 

1939 Küçük Cari Hesablar İkramiy Plani 

32.000 Lira Mükô.f at 
Kura keşide tarihleri: 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Ağustos, 1 Eylül, 1 İkinciteşrin 

iKRAMiYELER **** ----------
1 Adet 
2 

2000 
1000 
500 
250 
100 

liralık 2.000 
5,000 
4,000 
4,000 
6,000 
4,750 
6,250 

lira 

8 
16 
60 
95 

250 

435 

il 

il 

il 

" 
il 

,, 
50 
25 

il il 

il il 

" " 
il il 

" 
,, 

.. ., 
32,000 

" T. İş Bankasına para yatırmakla yalnız, 
para biriktirmiş olmaz, ayni zamanda 

talihinizi de denemiş olursunz. 

İKDAM 
A~one Sartları 

s~nclik 

6 aylık 
3 aylık 
1 • 

' 
DAH1L1 HAR1C1 

1200 Kı"· 2300 Kr. 
600 Kr. 1~5~ Kr. 
300 Kr. 800 Kr. 
100 Kr. 

i LAN 
TEK SÜTV'l 
SANTİMİ 

Biıinci Sahife 400 kunıt 

İkinci Sahife 250 kurut 1 
Üçüncü Sahife 260 kuruş 
Dördüncü Sahife 100 kuruı 
5 - 6 wcı sahifeler 50 kuruş 
7 - 8 inci Sahifeler 30 lrunıt 

Gazeteml,;de neşrtfutle• 

cek bilcümle ticari ilanlar yal· 
nız Ankara caddesinde Kah -
rarnanzade hanında İlancılık 
Kollektlf şirketinden alınır. 

1939 senesi zarfuıda yalnız 

1 
.anunı Mümessili ve Ne:;riyat Di• 

rektörü: A. Naci, Basıldığı Yer: 

Son 'l'elııraf Baııınıavi. 

,..-:ili'§} • lliliilQh.,. 

Niçin 
yeni 

Tokalan Pudrasın'ı 

Öğle: 11.58 Yalsı: 18.49 
İkindi: H.56 İmsak: uz 

HA VA v AZİYETİ 

Cild 1 sayfa 151 ve 219. 

(10) İstanbul ve Boğaziç.i. Cilt 1 
Sayfa 426. 

. 1 ZENITH Radyo ., PRENSES Alll 
TROUBETSKOY diyor ~ 

YeŞilköy meteoroloji istasyonnn
clan ahna.n malümata göre, hava yur
dun bütün hölcelerinde çok bulatlıı 

ve mevzii yaiışb g-eçmlş, rü:qarlar 
bölün bölgelerde şimali lstllıxne«en 
orta. kuvvette, Karadeabin l"al'P kı

sımlarında Jwvvetlice esmlşiU. 

Dün istaııbuld• ha.va çok bulutlu 
ve az yalışlı geçmiştir. Rüzrir şi -
maJi şark.iden saniyede 3 - 5 metre 
hızla esmiştir. Saat 14 ie hava tazyiki 
1016,7 milibardı. Sühunet en yük -

sek 23,3 ve en düşük 11,6 santigraf 
kaydedilm)ştlr. 

Şehir Tiyatrosu 
İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISMINDA 

23/1 O /939 Pazartesi günü 
a.kşamı saat 20,30 <la 

BİNDİSTANCEVİZİ 

OALK OPERETİ 
(ZIRDELİLER) 
Yazan: Yusuf Sururi 

Yakında: (Kadınların Be@ndiği) 
M. Yesari'nin 

13" R § A 
ANKARA 

21 ·10·939 

1 Sterllıı 

100 Dolar 

100 Frank 
100 Liret 
100 İsviçre Fr. 
100 Florin 
100 Rayişmark 

100 Beiga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Cek Kronıı 
100 Peçe!& 
100 Zloti 
100 Pengü 
100 Ley 

100 Dinar 
100 Yen 
100 İsvel) kmoım 
100 Ruble 

ll:apanııı 

5.24 
129.60 

2.96875 
6.65375 

29.3415 
6!1.5425 

21.925 
0.97 
1.5975 

13.1025 

23.425 
0.9525 
ı.495 

39.6125 
3L19 

ESHAM ve TıUIVİLAT 
Ergani 19.20 
Sivas - Enurom 1 19.70 

ji;lvas - Erzurum m 20.15 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bıuıkasında kumbaralı ve ihbuua tııaarruf hesablarında en az 50 lirası bulwıaıılara seutlı 

4 defa çekilecek L-ur'a ile apjpdaki piline ıöre ikramiye datıWncaktır: 

4 Aded 
4 
4 
40 

100 
120 

)) 

)) 

)) 

D 

160 )) 

1,000 Liralı~ 
500 
250 
100 

50 
40 
20 

)) 

I> 

• 

4,000 
2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,800 
3,200 

Lira , 
D , 
D 

j) 

" içinde 500 liradan aşaiı diipniyenlere ikramlye ~ DİKKAT: Besablanndaki paralar bir sene 
takdirde % 20, fazlasile verilecektir. 
Kur'alar ıenede t defa, t Eylfil., 1 Blrincikinun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

bU.türı dünyada diğer 3 muhtelif 
fabrikanın satmış olduğu ra_d
yo1ardan fazla radyo satmıştır. 

6 ve 8 LA.~ALI 
En son Model Z E N I T H Rad

yolarını tecrübe ediniz. 
BAKER MAGAZALARINDA her 

yerden müsait fiat ve şartlarla 

satılmaktadır. 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim) 

DAHILıYE MÜT AHASSISI 
Divıınyo!u 104 

Muayendıane ıaaUeriı Pazar 

hariç her glin 2.5 • 6, Sslı, 

Cumartesi 12 • 25. fılıaraya 

r 
Çocuk Hekimi 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 

1 
Taksim - Talimhane 

·" Palas No. 4 

.ı .... T•e•lcl•o•n:•4•0•12•7 .. ._. 

* Son Moda -ve ,eaıip bir cok 
reokleri 'tardır. 
Tanıdıtu:o bütün pudralan:laa 

• · daha hafif ve daha incedir. 
Hakiki ~çelderin nelis lrokıı• * "1DU pere.tif ediyorum. 
Bütün gün sabit kt1ldıtn:u gör· * düm . Bu :m, yaıU ııKremaı k.ö· 
po'ip. ~ bir pudrado yoktur. 
Rüzıü •e yap.urda bile teni 

• tuıe. ncrmin ve gayet ııe• 
vimli mu.hatan. eder. 
Bundan daM iyi pudra olma· *· datsna. kat'iyen eminim. 

_, ...... -. 


