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AMSTER AMDAKİ ALMAN ELÇİSİ DÜN 
HOLANDA· ÜKÜMETİNE TEMİNAT VE Dİ 
Holandadaki lngilizler Derhal 
Memlekete Avdet Emrini Aldı 

J 

Bulgar Kral Jorj Ve Löbrön Holan-
Ordusunun da Teklifine Cevap Verdiler 

T h • S " Amsludam. ız (A.A.) - Amslu· e r 1 1 dam belediye reisi, Bolandalı Hl* - • 
lercllerin ıoptuh yapmalarını menet. 
mlştlr. Çünkü bunların vulyeü. Ho· 

Balkanlar askeri ted- landa paylahtında asabl7et 11.Y&nılır· 

birleri lüzumlu g6•tere
cek vaziyetten uzakla,

mıı olmakla be r a b • r 
henüz Bal1'anların ia

tilıbali i fi n en •mi n 
hare1<et tarzı V• netice•i 

alrnmıı detildir. 

Yazan: Şükrü Ahmed 
Balkanların iki ay evvelkJ tehlike 

vazıye1.l kaJ.m.a.ID.!Şur. A1manya.uın. 

Foıonya harbini &aklben Romaoyaya 
ve Balkanlara sarkması bir lh&unaJ 
olarak rozonUnde bulunduruluyordu. 
iLalyanın, Arnavutluktaki vaziyeti 
AJ.manyanın muL&elikl oluşu da bu 
ihılmaller ıllsllesı iclnde7d.1. Polonya 
harbine takaddum eden l'iinlere ve 
o harbin başlad.ıjı ilk bafıatara na
zaran, bugün ıi.yasi vaziyet Balkanlar
da. ve Akde.olz.de çok dei:lşmqUr. 811 
detlşlkllkle Cumhuriyet Tiırkl7e

sinıu bu.yük rolü olduğunu her tf!J' .. 
den önce tebarüz ettirmek ıaıımdır. 

Bunun dışmda Sovyet orduları ilk 
hamlede Alman ordulannm Balkan
lara tevcih edebilecek muhtemel 701-
lanru kapamışlar ve Balkanlara vaki 
olacak bir Cermen akınmdan botlan
Jlll)'acaklarmı reel bir dlnambm Uo 
•özönüne koymuşlardır. 

İtalya, Alman alyasellnl, harbi ve 
bllbasaa Moskova • Berlln anl&fllla· 
ıını tasvip elmedlğl clbl harp dışın
da •aimıı,yı ten:jb elmlt ve Balkan· 
Jardakl statükonun bozolmasmm da
ha ziyade kendJ menlaatlert aleyhln

de ne&lceler vereceiini iakdU etmJı
ıır. Törkl1e • inctıtere • Fransa mü
dafaa pakb be 8alkanlardaki ve Ak
dcnlzdekl vubett ve te.cavüzi hare
ketlere kansı tutulacak 7olu en va
zlh şekllde aydmlatını.şhr. Bütün bu 
bart·ketlerln dışında mühim ve eaash 
bir noktada, biç şüpheslz Almanyanın 
İncUtere ve Fransa ile muharebe ha
linde bulunmasını bilhassa nazara a
larak Balk&nlarda ve cenup hudut

larında emnbeil lhlil edecek hareket 
(Arkası 5 inci .,...tada) 

ştlKRtl AHMED 

maktadır. 

Alman hükftmetlnln, Dolanda Kra
Uoeslle Belçika Krala tarafından ya
pılan tavassut &ekJUini itina ile tetkik 
edecefine dair olarak bucün Alman 
elçisi tarafından Dolanda hlikUmetl
nc verilen teminat, lU maka.mal ta
ra.tından, Almanyanm taarruz mak ... 
satlanru dolayısilc tekzip eder ma ... 
hlyette telakki olunmaktadır. 

İNGİLİZLER MEMLEKETE 
DÖNÜYORLAR 

Amesterd:un, ıı (A.A.) - Dolan • 
dadaki İnl'lli:ıler konsoıostu.kl&rdao 
bir tamim almı,Jardır. Bu tamimde 
Dolanda.da kalmaları için hususi blr 
sebep mevcuı olmayanların incUtere
J'e avdeUerl tavsiye olunmaktadır. 

Nakliyat loln her türlü tedbirlerin &· 

lındıtıru lllvelen bildiren bu tamim
de Bolandada kalacak olan İn&lllı • 
!erin de daha sonra İn&lltereye &ön • 
derllmelerl mümkün olablleeelıse de 
flmd 1 l'ibl hususi bir vapurla seya ... 
ha& edemJ,-eceklerl söyJtnl7or. Blna-

(Arkao 5 inci aayfada) 

Bolanda Kraliçesinin kızı ve Bolnda 
tahtının biricik varisi Vellalıt Jlil.yana 
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Flnlanıl17anm merkw Helslnklden bir manzara 

Finlandiya Leningrat 
Civarına Yedi Fırka 
Asker Tahşit Etti 
Sovyet Talebleri Reddedildi 

•• 
Uzlaşma Umidi Suya Düştü 

Moakoua, 12 [ A. A.] - Dün Finlandiya murah

haslarının yalı.ız Souyet tek.liflerini r•d etmekle iktifa 

dmiyerek hududdaki lıauuetlerinin miktarını arttırmak 

auretil• itildfgirizlilıl•rini takviye ettikl.ri sırada meu

zuubah•olmuı olan yedi Finlandiya fırkası, Leningrad'ın 

lıarıı•ında Carolien b.rzahında 
Helsinki, 12 (A.A) - D. N. B. 

toplanmıştır. 

Ajansı bildiriyor: 
Finlandiya Hariciye Nezareti, 

Tas Ajansının, Rus . Finlandiya 
mlizakereleri hakkındakı mesajı
na dair bir tebliğ neşretmiştir. 
bu tC'bliğe nazaran, Sovyetler İt· 
tihadı, Fi.n.landiva, müzakere tek 
lifinde bulunmuştu. Finlandiya, 
Sovyetler İttihadının ve alelhu-
sus Leninıgradın emniyetine mü
teallik olanbütün hususatta geniş 
müsaadekarlıklarda bulundu. Sov 
yetleri.n talepleri, Finlandiyayı, 
bitaraflığını korumağa memur 
cüzü lamları takviye etmek za
ruretinde bırakmıştır. 

NİKBİNLİK SARSILDI 
Stokholm, 12 (A.A.) - Helsin

kiden alınan bir telgrafa nazaran 
Moskova müzakereleri etrafında 
Finlandiyada hüküm süren nik -
binlik Moskovadan verilen ha - · 
berler üzerine şiddetle sarsılmış· 
tır. Sovyetler, Finlandiya muka
bil tekliflerini hali hazırdaki şe
killerile kabul edemiyeccklerini 
ve Sovyctler İttihadının Finlan· 
diya arazisinde bir deniz üssü 
talebinden vaz geçmiyeceğini bil
diriyorlar. 

'Sovyet Şeflerinin, Sovyet ta • 
leplcri hakkında yeni bir muhtı
ra hazırladıkları söyleniyor. Bu 
muhtıranın ıbuün hazır olması 

(Arkı•ı 5 inci uytada) 

Hitlere 
Yapılan 
Suikast 

Mühim Bazı İp Uçları 
Bulunduğu ~i!diriliyor 
Milnlh, 12 (A.A.) - Matbuat Bur· 

l'erbran birahanesi sulkastiyle mcşg-ul 
olmata devam etmekte ve bo S1ll .. 
kastin manevi mes'ullyetinl daha şim
diden tamamlyle beynelmilel yahu -
dilik harekeılne yüklebnek mümkün 
oldujımu yazmaktadır. Polis tara -
tından yapılan araşhmalarw netice -
teri şimdiye kadar malüm delildir. 
Gestapo t('şklih milhlm bir izin üs
tünde bulunduğunu ve 7akında bazı 

Uşa:.lta bulwıablleceilnl ümit elllflnl 
blldlrmekledlr. 
İIIBAR lllEKTUPLARI GELİYOR 
Kopenhac, 12 (A.A.) - Münib sa· 

ikastlnln muhtemel lalli hakkında 

Gestapo'ya blnlerce ihbar mektubu 
ı-elmektedlr. 

Hususi komlsyon1a,r, sulkastcılnin, 

kralcı vrya komünist 7abudi muhit -
terinde buJunması DıtlmaUle araşhr-
malar yapmaktadırlar. 

BOC'ÜD Şeker Bayramıdır. h:
dam.' aziz okuyucularının bayra
mını tebrik eder ve aaadeUer d.l
Jer. 

Gazetemiz, diğer refikleri clbl, 
7ann ve öbür ıün intişar etmlye-

J 
ceklir. İkdam, 16 İklnclleşrln Per-ı 
ıembe so. ~..uwıdan itibaren netrl ... 
yatt.ru". devam ~decefinl sayın lr.a
rilerine ancder. 

~ _ i 

Baskın 
Hareketi 

1 Yapıldı 
Gece Hakiki Bir Muha
rebe Cereyan Etmedi 

Parts. 12 (A.A.) - Umumi karar· 
&lhın ~blltl: 

f Mütarekenin Yıldönümü 1 
• 
lngiliz Kraliçesi Bü-
tün Kadınları Vatan 
Vazifesine Çağırıyor 
Kral Jorjla Löbrön Arasında da 
Hara ret 1 i Telgraflar T eoti Edildi 

Londra, 12 (A.A.) - Kraliçe 
Elizabet mütarekenin 21 inci yıl
dönumü münasebetile dün akşam 
İngiliz İmparatorluğu kadın • 
!arına hitaben radyoda bir me
saj okumuştur. Brilanya İmpara. 
torluğu kadınlan namına olarak 
önce Polonya kadınlanna sonra 
Frans:z kadınlarına karşı derin 
ve sarsılmaz sempatisini ifade e
derek söze baı;iamış ve demiştır 
ki: 
Voklıle kadınlann cephede er. 

kekleri cesarellerile ve şefkatle
rile ! eşciden daha fazla bir şey 
yapmalan kabil değildi. B~n 
bu deği.jmiştı r. Kadınlann yeri-

(Arkası 5 inci sayfada) İn&:ill& Krallpesı ~!isabet 
Gem cephenin ma.hıeUt no .. uıa - -

rında bau baskın harclıeUerf olmuş
tur. 

(Arkl1Sl 5 lnd sayfada) 

----0"~---

Maarif 
Vekaletinin 
Bir Kararı 

Edebiyat Dersi Yeni 
Bir Şekilde Okunacak 

Ankara, 12 (A.A.) - Birkaç ııün· 1 
denbcri toplanıp çalışmakta olan 1 
Türk Dil ve Edebiyat komisyonu, dün 
tatil olma.wıa Tağmen Vekillik bina ... 
sında öğleden evvel ve BOnra çalış -
malarına devam etmiştir. Öğleden 
sonraki içtimada Maarif Vekilimiz B. 
Hasan flli Yücel de hazır bulunmuş
lur. 

Komisyona reislik eden edebiyat 
öğretmeni B. Süleyman Şevket ha -
zırlanan raPoru okuyarak, vanlan ne
Uceler hakkında izahlarda bulun -

(Arkası 5 inci sayfada) 

Fransız 
• 
ltalyan 

Yakınlığı 
T unusta Yapılan Şa. 

yanı ~ikkat Merasim 
Tunus, 12 (A.A.) - İtalya Kra

lı ve Habeşistan İmparatoru Vik
tor Emanuel'in 70 inci yıldönümü 
mtlnasebrtlle İtalyan konsolos1u
funa Fransa ve Tunus namına te
mennJJerde bulunu1mu. tur. Klisede 
resmi memurb.r, Fran.-rız ve itat .. 
yan moharlplerl hozurilc dini i
J'ln 7apılmış ve klllse lflne Fran
Mz - İtalyan ve Tvnoıı: bayraldan 
a."itlmışhr. 

Kral ve fa ist marşını müteakip 
•tarseşyez ve Tunu, marşı çalın -
mıı,hr. 

Beşiktaş - G. Saray 
Maçında Kavga Çıktı 
Polisler, idareciler, Ajanlar Sahaya Girdiler, 
Beşiktaş Oyunu 1-0 Kazandı. Maç Zevksiz Oldu 

Dünku maotan bir en tanlane 

Yazısını lul1en bclinci sayfamızda okuyunu;ı) 

Erken Başlıyan 
Doktor Neş'et Ömer Üniversitede 

verdiil bir konferansta, öileden 
sonra saat blrde derslerini bitirerek 
evlerlne yemefe elden rocuktann 
tekrar mektebe l'ttirllmeJrrlnl dof
ru bulmadıtını fiÖYlemlş. 

Muhterem dokt-Orun bu nıütalea .. 
smın f'"lbabı muclbesinJ 1:ilıretml7en 

artı meslekl.afllD Peyami Safa sade-. 
'"" cN .. ·eı Ömrrln tlnlvenlte clbl 
Maarif Vekaleüne ballı bir müeo· 
sesrde, cene bu 1\laarif Vekiletinln 
k:abut \'e müdafaa etti.fi bir metodu. 
tenkit etmesindeki prabelln altını 

memnuniyetle çizeUm:t dlyfp, kendi 
11nkbl nazannı müdaf'aaya ıeçlyor. 

l!Ri 
Derslere Dair 

Biz muhterem doktorun kon!era.n
sı.n1 dlnlemedliimiz, Peyaminin kay .. 

de&Uil mütaleanın esbabı mur1bf.>'3i -
le kn•ldln mahiyetini bllmedlğlmla 

lçJn i~nlversitc çatL~ı altında söylen· 
mlş olan sOzlerln carlp olup olma .. 
dık.Jarı hakkında blr şey diyemiyece
iiz, ancak aziz me&Ieltla41mtzın, bJ ... 
zimle taban tabana zıt noktal naıan~ 
~· müdafaaya çalı~rken, dü1tüğü ra
rip durumun altını çlzmf'klt lk ura 
edeceA:iz. 

Fe~·ami Safa diyor ki: t:Nt!j'et Ö • 
mer billrml ki, Darıca ve civarından 

(Arkası 5 inci sayfada) 

SELA:lıi İZZET SEDE~ 



SAYFA-2 

·-
BOYOK TARİHİ ROMAN: 13 

' G NÇ O AN 
Yazan: M. Sami Karayel 

Padişah Bursadan Dönünce 

Yeniçeriler Kazan Kaldırdılar 
Bu tekli! üzerine İstanbul altüst 

olmuştu. Rical ve ulema dedikodu 
yapmağa başladılar. 

- Din ve devlet elden gittL Hükü
metJ eşkiyaya teslim ediyorlar .. 

Bunun üzerine Sofu Sinan Paşa 

az.olundu, yerine saray ağalığından 

yetişme Hızır Paşa getirildi. 

Padişah Bursadan avdet eder •tmez 
bu sefer de yeıuçeriler kazan kalclır-
dılar. ' 

ı;ıir ııece çorba yemediler.. tl me
rayı taşladılac. Mesele müşküldü. Ri
cali devlet ne yapacağını ~~ırd..L Her 
taraf isyan iç.tnde idi. 

O vakitler yeniçerilere haftada 
dört kere çorba verıürdi. Buııün

ler divan gbnlerine tesadüt ederdi. 

Yeniçeriler, divan gunıtrı sabah 
namaz. /.an sonra, çorba içerdi. Eğer 
yeniçeriler çorba içm:ez;lerse, vüzera 
'ile padişah bilirdi ki, yeniçerilerin bir 
talepleri vardır. HükfuneLe kar§ı bir 
istekleri vardır. İsyan alametidir. 

Yeniçerilerin bu serkeşliti 8al'3J' 
müts~tlerınin ~k.ırtması neticesi id.L 
Lak.in, on altı y~ında bulunan Birin
ci Ahmedi harekete getirmek. ve bu, 
serkeşliğe nihayet vermek lazundı. 

Padişahın hocası derhal on altı ya
şında bulunan Sultan Ahmedi hare
kete ııetirdL 

Çünkü; yeniçerilerin isJ'anı büyür
se maazallah Sultan Alunedi tahttan 
indirip, Yeliahd Deli Musta!ayı pa
dişah yapmak kaidesini tutarlardı. 
Devletin vaziyeti çok fena idi. Ana -
dolu, Rumeli ve İstanbul ateş içinde 
idi. Daha sekiz dokuz yaşında yüzler
ce cariye ve gözdeler arasında vücu
dünil hırpalamı.ya alışmış olan Sul
tan Ahmedln bu gibi isyanları bastı
racak ku.d.ret ve kuvveU yoktur-

Hoca Mustata elencll, kopacak kı
yameti evvelden s~tL Herbalde 
rı!ddet ibraz etmek ve ileri gelenleri 
ıwp kesmek l1izıındı. 

Mab Firuz Sultan da harekete geç
mişti. Kocası Eğer, Sultan Ahmede 
bir hal vaki olursa ~ehzade Mustafa 
tahta çıkar, kendi oğlu Genç Osman 
açıkta kalırdı. 

Yalıın, açıkta kalmazdı. Üste de 
beliti, oğlu kaUolunur, kendisi de Sa
fiye Sultan gibi eski saraya sürill.üc 
ve bapsedilırdi. 

Mah Firuz, yeniçerilerin çorba iç
mediklerini ve aylık diye direndikle
rini işitince hoca Mustafa e.t:endtyl 
yanına cağırarak şu yolda konu~ -
nıalar olmuştu. 

- Hocam; oice olacak halimiz? •• 

- Sultaıum, vaziyet haddinden ef-
zun fenalıklar la doludur. Şehzade 

:Pr1usta!anın anası Abaza karı ortalığı 
elaltından körüklemektedir. Bilhassa, 
yeniçerileri körükleyen odur. Mahi -

munuzdur ki, sipahi tayfasını da Mah 1 
Peyker Sultan körükler durur .. Hat
tA, Anadolu zorbalarile eli var der
ler .. Önlemek ldzım bunları .. 

- Nasıl önleyebileceğiz?-

- Şiddet göstermeli, ileri gelenleri 
bir anda kaUetmeH ... 

- Aman hocam; bu suretle hare
ket daha fena neticeler vermez mi? 

- Kat'! surette hareket olunursa 
korkulmaz.. 

- Sonra, yeniçeriler ayaklanıp, ka ... 
zan kaldırarak saraya hücum edip 
bü.sbUtOn post elden gitmesin. 

- Mtifsitler malWııdur .. Sonra, da-

1 
ha bildiğiniz gibi yeniçeriler tama -
mile elde edilmemiı bir vaziyettedir 
Sultanım .. 

- Peki, ne sureti& hareket edecek
sin?. 

- Padişahımızı, heybetli bir suret
te giydirmeli, tepeden tırnağa kadar 
ecdatları misüllü silfilılandı.rm.alı, vü
cudü nevcivanisine alabildiğine taVW' 
azamet vermelidir. 

- Pek güzel, sonra! •• 

- Sonra Sultanım, efendimizi Sul-
tan Beyazıt kasrı hümayunwıa gö -
türün etrafında siJ3.htarlar, zülüfıüler 
olduğu halde tahta oturtmalı ve, ye
niçeri Asilerınin murahhaslarını ça -
ğırtmalıdır. 

- Daha sonra? 

- Daha sonra Sultanım, bu, Asi 
murahlutslara cetadetkarane bir su ... 
retle bitap etmelidir. 

- İyi amma, Ya. emri padisahiyl 
kabul etmeyip isyanı bütültürle.rse ... 

- Emin olunuz, bilyültemezler. 
Sultanıma arzettığim gibi daha milt -
tehi! değillerdir. 

- Hocam, doğrusu ben, bu tertip
ten korkuyorum. 

- Hiç korkmayınız sultanını, en 
ziyade korkulacak şey, bu ufak isyan 
emaresi üzerine kat'iyeUe varmayıp 
durmaktır. Maazallah, burada zafiyet 
gösterirsek sonu daha fena olur u de .. 
dl. 

Mah Firuz Sultan, hoca Mustafa e
fendinin sözlerini ve nasihatlerini 
dinlemişti. Hocanın dedikleri doğru 
idi. 

Birinci Ahmet, bu vakayi cereyan 
ederken o, Mab Peyker Sultanla ha
remi hümayunda cümbuşte idi. 

Vüzera, padışahı, ka!es ardında di
vanda bekliyorl&rdJ. 

Hatta; sadareti kaymakamı Hızır 
pasa, ikide birde ağaeile sa.raya ha
berler yolluyordu.. 

Halbuki, saray entrika içinde !dl. 
Yeniçerilerin isyanını haber alan 
şehzade Mustatanın anası, Çerkes ka
rısı seviniyordu. Bu, cahil, dağlı Çer
k.es, Sultan Ahmed.in başma bir çorap 
öriıli.ip devrildikten sonra, oğl\ılllun 

tahta çıkmasını gözlüyordu. 

Malı Peyker, bu isyana göz yum .. 
mak istemiyordu. Çünkü, iiehzade 
Mustafanın tahta çıkması hiç te işi
ne gelmezdi. Bu meczup şehzadenın 

:ıpuhakknk surette kendisini eski sa• 
raya sürerek çocu.k.laı·ını kesecekleri
ni bilirdi. 

Fakat; onun için daima isyanı kö
rilklemek ve neticede, Sultan Mus -
ta.fa ile şehzade Ge..JÇ Osm=ı.nı orta .. 
dan yok ettirici çareleri bulmaktı. 

Ba, h!alı Peyker iı;in o kadar zor 
bir şey dcgtldi .. Şehzade Sult:..:..ıı 1\fus
ta!a zaten meczup ve divane idi. Bu
nun tahta gelmesi şer'an bile caiz 
değildi. 

Ortada kala, kala Mab Firuzun 
Genç Osmanı mı kalıyordu? İşte, a -
sıl bunu kargaşalığa getirip babası 

Sultan Ahmet tarafından katledilme
sine meydan verebilecek çareleri bu ... 
labilmeliydl. 

Hulasa: Sarayı padişah! faaliyet
te idi. Entrikalar dönüyordu. Ha -
remi hümayunun loş koridorJarında 

basbaşa verip konuşan Harem ağala
rile sultnıar ruızrı dikktl celbediyor
du. 

(Arkası var) 

iKDAM'/N -1~---
Uzun Hikayesi : 7 

KADIN DOKTORU 
Nakleden: Selami izzet 

- O yabancı, o aşağılık, o utan-1 
maz, rezil hastabakıcı, o sokak 
sürtüğü ... 

.:ı~sı gittikçe se~leniyor, tok -
!aşıyor, keskinleı;iyor, yırtıcıla -
şıyordu. 

O ana kadar, bir rüyada !llbi 
sakin duran Fikretin kanı yavaş 
yavaş damarlarında daha hızlı 

ceve:ana başladı. Dizlerinden yu
karı doğru <;ıkan b:r hararet his
setti. Kanı ağır ağır ka.bine top
Jan:yordu. 

B.r cıarıx>, şiddetli bir kalb dar
besile bu toplanan kan birdenbi
re ba>;ına sıçradL 
Kıpkırmızı oldu. 
Kızmıştı, fena kızmıştL 
Şiddetle haykırdı: 
- Artık kafi! 
- Artik yetişir diyorum.. 
- Vay, o kadını. •• 

- Sokak süpürgesi bir mahlu
ku bana karşı müdafaa ediyor -
sun öyle mi?. 

- O sokak kızı deği;dir. 
- Ka.dırım sürtüğü ..• 
- Susar mısın, 
- Susmazsam ne yaparsınl. 
Kar.sı susmazsa ne yapacaktı? 

Ne yapabiLrdi? 
Bunu düşünürken karısı sus

muyordu. Susmıyacaklı da .. Ar
tık ok yaydan çıkınıştL 

Evde rahatları ~ıştı artık. 
Doktor Fikret Alının rahatı kaç
mış .1. Artık evinde, karıs.nın ya
nında rahat edeıniyeceğine ka -
naat getirmişti. 

Kalacak olursa bir cehennem 
azabı yaşıyacaktL 

- Ben buna tahammül ede -
cek miyım sanıyorsun? 

Doklar başını salladı: 

----'-
İKDAM 

Maçka Hattı 
Beşiktaşa 
Uzatılıyor 

Bayram Yerlerinde 
Salıncaklar Kuruldu 

• 
Şehirde iki 
Tünel Daha 
Açılacak 

Mecidiyeköyüne Kadar 
Olan Hat ta Yapılacak 

E:ektrik, tramvay, tünel işlet· 
mesi umum müdürlüğünün ısla
hat programı N aiıa V ek..iıeti ta
raiından tasvip edilmiştir. İşlet
me, 30 kilome:reyi tutan tram -
vay rav1ar.nı kamılen çıkaracak 
yerine yenisini takacaktır. Usu
len tramvay hat" geçen yollarda
ki yedi metre hattın bir tarafın
dan yedi metre diğer taraiından 
olınak üzere on beş metre geniş.
liğindek, kısmın asfaltlanması da 
tramvay işletmesine ai.tir. 

Tramvay hattı Mecid.iye köyü
nün içine kadar temdit edilecek, 
Maçka tramvayı taşlıktan Dol -
mabal:·;e_ye kadar uzatlıacaktır. 1 

Çarşılarda Alış 

ı 
Bayram münasebetile şehri -

miuie _üç gündür hararetli ~ 
veriş o~rnak!adır. 

Bilhassa cumartesi günü öğle
den sonra t.ü. ün dükkanlarda ço
rap, mendil, fanila ve elbise gibi 
giyecek ve kullanacak maddeıeri 
uzerınde mühJD. al~veriı; olın~
tur. 

İstanbul ta-raiında Ka.palıçar
şı, Mahmutpaşa, Beyoğlundaki 
dükkanlar hincahın;; dolm~tur. 

Dün de sa":ıahtan akşama kadar 
şehrin tanınmış şekerci dükkan-

Edebiyat Dersi 
Elektr.k şebekesi de kat'i suret 

1 te ıslah olunacaktır. Liselerin Müfredat 
·---oo---

MAARıF ----- Programı Değişecek 

Talebeye Verilen Not Maar:f Vek.ile'inin daveti üze-
Maa.rif VeklUeti orta tedrisat rine Ankaraya gi:.len lise edebi-

mekteplerinde talebeye verilen ya' mua • ..ımterı ıs.anbul kız li-
numaralan değiştirmiye karar sesi edebiyat muallimi Süley -
vermiştir. man Şevketin reisLği aıtın,;a bir 

Bu karara göre lise ve orta 0_ toplantı yapmışlardır. 
kullarda da tam numara beş ola- Topıantıda iise edebiyat müf-
caktır. redat programının esasları üze -

5 pek ,jyi, 4 iyi, 3 orta, 2 zaif, 1 rinde tetkikat yap.im~ ve di -
fena ola.cakt.r. van edebiyat t n bugünkü şekil-

3 ten az numara a:an sm-Jta ka- de tedrisinin ıayda ve zararıan 
1 k B k görüşüimüştür. 
aca .ır. u arar henüz n~ek:ep-ı Bundan sonra teferrüa'lı bir 

!ere tamim edilmemiş olmakla l>e-
raber bu.günlerde tatbiki i<;in e- , müfredat programı yapmak üze-

. il -· b'ld' 'lın kt-~· 1 re b~ de komisyon seçi.rni.ştir. 
mır ver ecegı ı ırı e cuır. Komisyon İstanbul k•z lisesi e-

1 ra~lı Talebe Ge'di deb1yat -nuallimi Slileyman Şev 
Avrupada bulunan Iraklı tale

beden bir grup dün şehrimize 
gelmiştir. 

Bu talebeler Londrada tahsil
de olup harn dolayısi'e memle -
kellerine döndülLerini söylemek
tedirler. 

Maarif f inaları 
Bazı mektep binalarında mual

limlerin ve idare ariamların1n o
turduğu öğreni.di~im!en Maarif 
v"_a.eti buna müsaade edilme
mesini alıikadari.ara hildirm~ -
tir. 

ÜNiVERSiTE 

ket, İstanbul erkek lisesi edebi
yat mua.limi Hakkı "3üha, Gala
tasaray lisesinden İsmail Hab:p, 
Kabata'O lisesinden Hıfzı Tevfik 
ve Faruk Nafiz, Hay<larpasa lise- 1 
sinden Behcet Yazar, vekilli!! mü . 
fettişlerinden Halil Vedat ve Nec
me tin Haliklen mürekkep'ir. 

Komisyon bayramer.esi çalış
masına devam edecektir. 

SORUYORUZ! 

Veriş Çc,ğaldt 
lBTına tehacüm olmuştur. Geç va
kite kadar ayni kalabalık devam 
etmiştir. 

İstanbulda dün sabahtan itiba-
ren bayram manzarası .göze çar
pıyordu. 

• Muh'elil yerlerde salıocaklar 
kurulın~ ve büyük kahveler, lo-
kantalar, sinemalar, tiyatrolar 
•bayram için hazırlıklar yapmış
lardı. 

Buaün mutat odu,i(u üzere Hi
ıtı.liahmer rozeti dağ.lacaktır. 

Alacaklı Tüccar 

Bugünkü Bir Tünel İh
tiyacı Karşılıyamıyor 

Şehrimizde dort viyadüklü yol 
yapılacağı yazılmış!L Bırinci beş 
senelik imar p.anını hazırlıyan 
belediyeye viyadüklü yolların 
inşaatını pUinın d.şında bırak -
mıştır. Bu nev·i yolların inşası 
ikincı beş senelik planın tatbiki 
sırasında diışünülecektir. 

Vıyadükliı yolların i~ası için 
hazırlanacak planla-r üzerinde ça
hşmak üzere Avrupadan bir mü
telıas-'1s getıri.e<:ektir. 

Pros\, uzw1 mesafeleri kısalt -
ı mak maksarlıle şimdıki Karaköy 

tünelinden başka bir veya ihti
yaca göre, ikı ıünel daha açmak 
isıemek-tedır. Tünellerin inşası 

1 

yol inşaatından ucuza mal olur-
Y unanistanda n Aala- ~~ belediye muvaıakat edeceıc-

ca.kh Tüccarımız 1 A: LI YE000
·0---

Yı.ınanistanla ticaret yapan ih
ra.cat<;ı.ar n Yunan merkez ban
kasında biriken alacakları Tür -
kıye Cumhuriyet! Merkez Banka
sı taraiından kendilerine ödene
ceklır. 

Yunanistar.a mal gönderip te 
henuz paraıarını aıamamış olan
ların müracaaban 10 birincika -
nuna kadar kabul edi.~cektir. 
i>ıra.cataılar Yunanistana gön -
derdik,eri malın cins.ni, hangi 
tarihte gönderdiklerini ve ala
cak..ann.n mik,arını Merkez Ban 
kasına bildirecek,erdır. Ayrıca 
hangi müesseseden alaeakları bu
lunduğunu da kaydedeceklerdir. 

---uo-----

I Yeni Adliye Binası 
Hapishane binasının yıkılma işi 

yavaş gıttiğınden yeni adliye bi
nasının inşasına başlanmas; ge
cikmiştir. Iru;aata ancak ilkıbahar
da baş.anabiıecegi ve iki senede 
taı ı nıanacağı aniaş•lmaktadır. 

l.J.ı;:er taraitan haber aldığımı- ı 
za göre, Adiiye Vekaleti b.na için 
hazırlanan projede bazı tadilat 
ve./ veicr yapılacağı tahmin edil
meı< ced'r. Bilhassa adli teşkiia -
tın ı<eni~letilm~si kararlaş.ığı i
çm vapıJacak tadilat buna göre 
o.acaktır. 
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İstanbul ga.rni:-~nundaki subay- bir Delinin Maril~ti 
!ara mahsus olarak süvari binici- İs .. . · · 
lik mektebi taraiında t r Vatman maılin ıdaesindeki 
dilen (Ordu atı müsaı:1aır:ı)P :- 287 nunıaraı.ı tramvay; içiıırle 40 a 
;.ıce.er.ın.iş.ır. ya~ yolcu ıle Kurtu.~tan geç-

Ayın ~ uncu günü başlayan mü-. mek.e ıken tramvayın arkas.~nda 
saıbakaya üç gün devam edilmış j bulunan _yoıcul:ırdan Ferilwyde 
mutı..eı.t yarıs.ar yapılın.~ bu ya-ı ob~uran Kaz.m ohglu Rciikl hısmınfde 
nşlarciaki ne.iıceıer tasnif dil _ uı somun. ana tan ı e ava ren 
miştir. depoıarını açmışt!r! ... 

Bıl tasnife göre 7 müsal>akada 1 Bu suretle tramvay yokuşta 
binıcaı,,; oku.Lıntlan yüzcaşı Ce- mü.hiş bir süratle hızlanmışsa 
vat Gurkan (altıncı) i5mındeki da t-eh1ikeyi güren vatman Isma-
atı lle buinci, yüzbaşı Eyüp ön- il soğul:.kanJılıkla arabayı dur -
cü (Rüııgi.r) isminC:eki alı ile i- '""' u.,,ur .. t.cs.m O.ner'n Kü:U~hınesi 

Bıle~ik mebusu profesör Dr. 

l(urhiluşdaki 

Abdeshane 
ı k.nci ve Kudret te (Bayburt1 is- llidıseden sonra kaçmak isti -

mindeki atı iie üçüncü gelmiştir., "en .noııl<. vaıman ve hail< tara - ı 
General Besim Ömer AJrn.ın :ıp 
fakül.esine büyük bir kü üphane 
doiusu tıbbi c~er hediye etmiş -
tir. 

1300 ciltten frz:a olan bu ki -
taplar .Ebel.k, veıiı.de, amel,ya
tı veiadiyc, h~ml, güç doğum ni
fasi in.ani, g.behk ı:-ata"ojisi ve-
1adet ve nevzat• ·rr.€\·zulan üze
rinde çok kıymet:i eserıerdir. Pro 
fe.siır bun.faraan taleoc.erin ıs i
fadesini lemin etmek maksadın
da 01duğunu bildirmi~tir. 

Basın Kurun.u 1 oplanlrsı 
İstanbul Basın Kurumu Reis-

1iğinden: 
İstanbul Basın K:urumu heyeti 

umumiyesi üçüncü toplamtısını 
lö ıkınciteşrin IY39 perşeml>e gü
nü saat 14,30 da yapacaktır. Sa
yın azamızın teşriflerini rica ede
riz. 

- Ya ben tahammül edecek 
miyim bakay:m? 

Doktor Fıkret Alın o anda ka
rarını verdi. Karısı susmazsa ya
pacağı <eyi biliyordlL 

- Susacak mısın-
- Hay:r. 
- Öyleyse ben gidiyorum. 
- Gü;E güle. 
Doktor F'i.kret Alın bu korkunç 

güzel kadını, bu mükeLef apar -
tıınanı tt:rketti. 

Bir daha ayak basmadı. 
Karıs.ndan ayn.dı. 
Buna karar verirken, -bunu ya

parken çok iyi düşünmüştü. 
Bir yanda kansı vardı. Karısı 

demek savet, ihtişam, kaygusuz 
bir ömür, müreffeh bir hayat de
mekti. 

Fakat öbür yanda da sadece sa
rı s»çl; bir kız vardı. Bu kız bü
tün aşkı idi. Tek ba~ına hir kız 
onun bütün ömrü demek:i. 

Severek sürülen bir ömür. 
Bundan başka türlü bır öm -

rün manası yoktu. Refah, huzur, 
saadet sevmek ile kaimdi. 

Aşksız bir hayat.n sürünmek
ten hiç ıe farkı yoktu. 

Evet karısı gü.ze!di. Şıktı, za -
rifti, zen_gindi. Fakat korkunç bir 
kadındı. Onu sevmiyordu, sevme
diği iç'.n de ona korkunç görü
nüvordu. 

Kurtuluşta l\[andıra meydam 
5 numarada. oturan İsmail imza .. 
sile aldıÇ'unız mektupta denUiyor 
ki: 

«- Kurtuluşta. blr plinton da-
ı lrrsi vnrd,r. Bnnı:n }antnda ıranı- ı 

v:ı.y mü.-st.a;ıdrminine haliilık va.
z:r ... ~t gör~n bir bina mevcuttur. j 
Tramvay bekleme yr-r.nc k.:ıdar bu ! 
mahallin lr.ok~so gelir. 

Tram\•aya. gelenler bnrad:ı bu .. 
ru...111arJnı 1ıkama.k mecburiyetin _ 

dedirler. Bundan bo.~ka tam da l 
evlerln karşıı;;ındıı ol:>rı bn :l"''"lba1- ı 

Jln evveli sıhhı, sonra da içtimaı 
b:ı.ka.mda11 mahzuru aşlkirdır. A

caba tramvay idaresi buna blr Ç'l

re bulama'Z mı?» 

Okuyucumuzun dileğinin te .. 

1 

mlnlne lmkıin olup olmadığını 

Sorı.;yoruz! 

Böyie bir kad..n.a daha fazla ya
şamakta mana yoktu. Yaşamıya
caK, yaşıyamıyacaktı. 

3an sı.çL hastabakıcı! ... 
Ne güzel, ne munis bi kızdı o ... 

Onun uğuruna her türiü !eda.kar
lığa katlanı!'ak gerekti. 
Katlanacaktı. 
h.aı.anıyonıu da işte .. Ahbapla

rından. dosllar.ndan uzak, yal -
nız, onunla yaşıyordu. Sade o
nun için yaşıyordu. 

Doktor Fikret Alın başuu da
yadığı camdan çekti. 

Avucunu alnına dayadı. 
Bü ün bunlar. neden düşünü -

yordu Bunlar, bu eski kabus ne
den ı<ene aklına gelmi~ti? ... 

Maziyi düşünmiye hiç lüzum 
yoktu. Arkada ka:an bu kö'ü za
man artık siıinn1isti. 

Kabus!an kurtulalı iki seneye 
yakındt. 
Masasının üstünde duran ayna

ya br;tı. Kendi kendine gü..üm
s€<lı. 

Yüzü kır~tı. 38 yaşın kınşık -
!arı yüzünün her tarafında be -
lirdi. 

Otuz şekiz yaş!. 
Adam sen de, otuz sekiz sene

nin 11!' hükmü, ne ehemmiyeti 
vardı. 

Doktor Fikret Alın yirmi sekiz 
yaşında bir .gençti. Kalbinde 

Dene·~ kazanan subayi-ara mü- fından vakaanmıştır. 
kii.fat Yerilm.ş bu rr.ünasebet.e bi- Kendisinin deli o.duğu ve ak.lın-
nicilik m€k ebınde bir de toplan- ~ dan zoru olduğu ~ıım&k adır. 
tı yap·lm~,.r. l ur un Hırs ZI 

'Topıcr. !da vıfü n!'uruna vali \ "1 · 
muavinı buıunmuş "' davetli.er Mw .. ~fa isminde sabıkalı bir 
haz:rJanan ·büfeden iz~z (:Qİ mi.ş- kur~un hlfSlZl; ckUfŞUnJU medre-
lera.r. se. nin kurşunların. ça.dığı için 

---<>---
Eulgıristanoan Göçmen . 

Ge.di / 
İzmir, 12 (A.A.) - Bulıgaristan

dan şehrimize gelen 300 nuıus
luk lJJ aileden mürekkep göç -
men kafi>€si Bergamay a ve 21 
aLcden mürekkep d.ğcr bir kafile 
de Meı:.emen köylerine yerleşti
rilıni~ıerdir. Göçmenlerin yan.n
da harman ve tohum makinalan, 
çift hayvan.lıırı ve aletleri de var
dır. 

de söıı.mez bir sevinç duyuyordu. 
Mes'u.tu. 
Kapıyı açtı. Çıktı. Oradan geç

mekte olan hasıa.bakıcııardan bi 
rine ses.endi: 

- Beni ararsanız 17 numara
dayım. 

Sonra hızlı hızlı 17 numaraya 
doğru yürüdü. 

Oda loş ve karanl:ktı. 
Ço.cuk anne, o minimini yavru

nun mini.;ıı.ini annesi .gözlerini aç
tı, etrafına baktı. 

Başucunda yalnız hastahakıcı 
vardı. Lohusanın gözlerini açtı -
ğını göriınce sordu: 

- Bir şey mi istediniz?. . 
Mın.min·ı kacln gene etraiına 

bakındı. Hastabakıcı gene sordu: 
-'Rahatsız mısınız? 
- Hayır. 
- Ne arandınız! 
- Doktor nerede? 
Hastabak.cı ta,lı tatlı güldü: 
- 17 numaracıa. 
Minimini anne, çocuk kadın mı

rı~dandı: 
- Doktora teşekkür etmek is

terdim. 1Iem benim, hem de ço
cuğumun hayatını kur' ardı. .. 
Şimdi de başka birile m~gul... 
Acaba o da ırfiç mü doğuruyor? 

- Hayır, hayır. Size bir soğuk 
çay vereyim de içiniz. Sizin ha
berini.z yok. Doktor Fikret Alı -

mahken·eye verilm:ştir. 
Kendisinin aynca bu kabil iş

leraen müteadaü marıfetieri bu
lunduğu analş•larak 1,5 sene hap
se mahkum oiunmuştur. 

Fol s l'Yıüt~hassısı 
Polis enstitüsünde krimoloji 

proı.e,orıuğu eınıek üzere Lozan
dan getiri"en mütehas5ıs Alber 
dün YJdıroaki polis mek1ebini 
ziyaret <:<Jerek, izahat almıştır. 
Mütehassıs ve refikası buıgiin 

şehrimizden Ankaraya gidecek
lerdir. 

nın bugün bir oğlu oldu. 
Minimıni kad.nın gözleri pa

rıldadı: 
- Sahi mi? 
- 3ahi ya. Nurtopu gibi bir 

oğlan. 17 numarada Doktor .Fik
ret ~lının kansı yatıyordu. 

- İlk çocuğu mu? 
- Evet. 
- Allah bağışlasın. 
Hasıabakıcı lohusayı oturtup 

yastık..aruu yerleştirirken anlat
tı: 

- Tuhai bir hikayedir bu. E -
vini, barkını, zengin karısını, ma
vi gözlü, sar; saçl~ on- parasız bir 
kız için bıraktı . 

Ve başını salladı, içini çekti: 
- Şu dünya anlaşılmaz bir 

muamma! ... 

-EtTTİ-

ÖPME BENİ! 

Yeni Edebi Roman 

Yazan: Selimi izzet 
Bayram ertaıl, t 6 hc:lnciteşrln 
Perşenba çünü çıkacak lkd;, m
da bu büyük Edc.bl romanı tef
rlkay.a başı yoruz. Bu sütünlat>
da takip ediniz. 

t:l - IKI'.'ICITE~ 1 1 q311 

Holanda ve 
Belçikanın 
telaşı .. 

Birden bire başlayan 
bn telaş ve heyeoao 
Alnıanyarun muhtemel 
hattıhareketlerine da• 
ya o a o bir tahmine 
istinat edemez •• 

Yazan: ET.t;M 1z.zET B.ıı:NİCK 

Almanya, başladıCı lıal"bi bitirmek 
mecburiyetindedir. B11nnn için de ltJ 
Yol vardu-. Ya beklc-mt'k, dayanmak; 
J'ahut da en kestirme ve L.ısa. yoJdall 
harp taliini denemek. Eter, lktısa.di 
lmki.n.lar ve a.ıım stokları Alma.oya7a 
1'&rdmı elmiş olsalardı birin"! ihtimal 
tahakkuk ederdi. Yani AJmaoya, haa .. 
dutlannı bekler, taarruz etmez, fakat; 
taarruz edilmesine de müsaade etme-2. 
&aarruz ve tecavüz edecek kuvveUerl 
de mütecavizlerin &opraklarıocla eı. 
lllek 7olunu tercih ederdi. Bu fmk:ir 
Alman1ada :vottw, lokal, muhasım 
cephe bu lkıidara bolubolnna sahiptir. 
Bu takdirde ve her türlü anlaşma. 

sulh ümidi de ortadan k&llmııt bulun
dutuna cöre Alma.n7aya lkincl yolda 
Yürümek düşüyor. Taarrma secmek;.. 
hasım tarafı muharebeye mecbur kıl
mak ve barp ta.ilini denemek. Almanya. 
PoJonyaya harp lLin ettiil 1'ilnlerde

1 

bu harbin :yüzde 7il:ı İ.nrlltue ve 
Fransanm muharebeye sirmelerlo.I in· 
taç edeceğ"i.ue kani olmadıiı tı:ln l'a.tl'I 
cephesinde bir imha ve Tıldı..rım har
bine hazır değildi. İki buçuk •J' içinde 
bu hazırlıfını sördü mü, cörmedt mJ 
bllmlyoruz?. Bunun lçlr. de Almanya .. 
nın garp cephesinde şimdiden büyük 
taarruza ceçebllmeslnuı vakti gelip 
gelmediği ıa,.ın edileme&. Ancak, ajans
ların ve radyoların verdikleri baberlf!r 
Almanyanın taarruza ba!)Jamak üzere 
olduğunu ve batta bu taarruzun Bel
çika ve BolaD.da üzerinden bq-ünden 
yarma kısa bir zaman mesafesi lçindı. 
vukua ıeleceilnl b!ldlrborlar. Harp 
halinde bulunan ordular için yerine 
ve icabına göre oaşırtıcı mahf1ette ve 

birçok şekillerde esassız haberLer neş .. 
retmek mutııd ve haLt.a bir harp tek
niği olduğuna ı-öre bu haberlere de 
k.a.t'l bir güvenle baila.ıulamaz. Tiki. 
taarrtu başlayıncıya ve ciddi mahiye .. 
tini alınc1.1a kadar. Yalnu, bn arada 
Dolanda ve Belçlkanm blrd "ıbire gös .. 
terdlklerl ani tellt ve heyecan manalı
dır. Ajanslar, Dolanda Başlr.umandan
lıfwın orduya cHazırolı emrini verdi
ğini ve huduttaki bir kısım arazlnln 
ıtmd.iden su baskınına uirahldıfını ve 
memleket içinde fevkali.de tedbirler 
ahndığınt blldlriyor1ar. Bu haurlık, bu 
teli.!t ve bu endJşell tedbirler hiçbir 
:zaman Almanya.nın muhtemel hattı 

barekeUerine karşı bir tedbir ve tah
min d.Jye tefsir edilemez. Herhalde, 
bütün bu tedbirleri icap ettirecek ve 
henüz lçyüzü ılzU tutulan bir vazlye .. 
tin mevcut bnlundutu.nu ka.buJ etmek 
gerektir. Bu hususta muhtemel vazı .. 
yetler şunlar olabilir: 

1- Almanya, her iki devlete ittifak 
tek.lif etmiştir. 

ı- Fransaya hücum etmek ve İn
clltereye karşı ha.va W;leri kurmak için 
yol istemiştir. 

3- Bu !ki tekliften biri kabul edU
mediil takdirde evvelce her iki dev
let.in bitaraflığına riayet hususunda 
vermiş olduğu teminatı hükümsüz sa
yacağını ve hidiselerin icap el.tirdiğl 

şekilde hareket hakkını muhafaza ede
ceğinl blldirmlştlr. 

Bu üo şekli de, elbette ki bblm talıB.I 
tahmin ve mütaleamu.dll'. Bu tahmln 
ve mütalealara istinat ederek diyebili
riz ki, Dolanda ve Belçika büküm.dar .. 
tarı \-ı&"iltere ve Fransa ııezdindekl 
sulh teşebbüslerini 7apmışlardır ve 
atnl zamanda Almanya.ya yol vermek 
veya ltılfak etmek &'ibl tekUfier! de 
kabul etmemişlerdir. Şimdi, Alman· 
ı-anın kendi topraklarını ve bita.rafiık
larını çlğnJyerek Ieçmeslnden endişe 

duymakta ve hudutlarında tahşlt edilen 
Alman ordularının ehemmiyeti nlsi.>e
tlnde de e.odlşo ve tel!lşa dilşmekledir
l'.!r. 

d(ajino> hattının a.şıhnBz bir sei tq .. 
kU etmesi karşısında Almanyanın Do .. 
landa, Belçika veya İsvlçrede.n mütte ... 
tiklere saldırması tabiidir. Bilhassa, 
İngiltere Ue hav& ve denbaıtı harbi 
,-apm:ık için Alman büyük erkinıhar
biyesinin Solanda sabUlerlnl ele .ce ... 
çirmek ve Fransa7a. sarkmak için de 
en müsait ve tahkimatı nJsbeten as 
böl~elerdeu yürümek lsl!yeceğl tabii· 
dlr. 

Kat'J neticeyi, behemehal garp cep .. 
besinde İngiltere ve Fransa. ile döğüş .. 
mekt.e bulmak vaziyetinde olan Al • 
ınanya için eter taarruza l'eçmek za
manı gelmişse şüphesiz Dolanda ve 
Belçikadaki telliş yerinde ve haklıdır. 

BelkJ de, Almanya birinci pli.nda V4 
blrincl hareket safhası olarak Rohlnda 
ve Belçikayı zorhyacak ve buralarda 
yerleşmek muvaffaklyetini bulduğu 

takdirde de ikinci ve ka.t'i hareket ~at
bası olarak da ilkbahar VP yazda Fran• 
sız ve İngiliz orduları ile ve kendi top. 
rak.ları dışında harbi kabul edecektir. 

ETEM İZZET BENİCE 
(So Telgrai'tan) 
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Yeni İngiliz Ve Alman ı-M eksika 
Beyaz Kitabı Nedir? 
Bir İsviçre Mecmuası Şayanıdikkat 
Mühim Bir Mukayese Neşrediyor 

Bertin, 12 (A,A.) - •D. N. B.• 
bildiriyor: 

Cenevrede çıkan •Voe!lrerbwıd 
Zeitschrift Fuer İnternationale 
Politik• :mecmuası, h<rnbe takad
düın eden. son günler hakkında 
neşredilmiş olan Alman ve İn
giliz beyaz kitapları arasında 
dikkate değer bir mükayese yap
maktadır. Malfun oldu;il:u üzere 
İngiliz .beyaz kitabı 22 den 31 a
ğustosuna kadar geçen müddete 
ait olduğu halde Alınan beyaz ki
tabı, bu müddetten başka ağus -
tosun ilk iki haftasına ve eyltl
lün ilk günlerine ait vesaiki de 
ihtiva eden 'bu mecmua, tarihi 
tevkifatın, meısuliyetleri kısmen 
veya tamamen ve fakat adilane 
ve bitarafa.ne bir şekilde tespite 
çalışması 18.zım geldiğini ve bu
n un itin elde m<!"VCUt vesaik kol
leksiyonunu dikkatli bi!r surette 
gözden geçirmekle beraber yal
nız harbe derhal tekaddüın eden 
günlerin tetkiki ile iktifa etme
mesi icalbettiğini kayıdetmekte 
ve bilakis bu tetkikatın daha u
zak zamanlara ait esba,ba da teş-

mil edilerek bu sebeplerin mesu
!iyet noktai nazarından oynadık
ları rolleri de mey da na çıkarma
sı hususuna i.<jaret eylemektedir. 
Bu cümleden olarak Almanya ve 
Polcmya arasındaki haııbin sebep
lerine daiı ya pılaeak olan tetki
kat ile ·bunun neticesi olarak do
ğan Almanya ve Fransa - İngil
tere harbin.in seıbeplerini araya -
cak tetkikat yalnız buhran gün -
!erine göz atmakla iktifa edeme
mek mecburiye<tindedir. Bu tet
kikat, -mecmuanın fikri'!lee, ne 
Versay muahedesini, ne de onu 
takibed€'n 20 senelik müddeti gö
zönünden uzak bulunduramaz. 

Mecmua., bu umumi mütalaa! -
tan sonra, vesikaların tetkikine 
geçmiştir. Mecmua bundan son
ra birçok zevatı.n Polonya ve 
Dantzig meseleleri hakkındaki 
noktai nazarlarını aynen naklede
rek bu meselelerin Fransa ve ge
rek ingiltere efkarı umumiyele
rince senelerdenberi pişı:n.iıı ve 
hfil zamanları gelmiş biı mesele 
şeklinde telakki edilmekte okluk;
ları neticesine varmaktadır. 

Yugoslavyada İşgal Edilen 
Hırvatlara Ve- Yerlerde Alman 
rilen Müsaade 

Belgrad, 12 (A.A) - Hırvat -
!arla Kraliyet hükfuneti arasın
da aktedilen m.illi iti!M üzerine 
bazı miiiritlerin Hırvat eyale -

Propagandası 
Berliıı. 12 (A.A.) - Alman is

tihbarat bürosunu.ıı. Crocovie'den 
aldığı bir habere göre Journal de 
Varsovie'n.in ilk nüshası bu sa
bah intişar etmiştir. İşgal altın
da bulunan arazinin h<;.r tarafında 
neşredilecek olan bu yeni gaze
te, Alman propaıgandasını:n yarı 
resmi bir organıdır. Birinei nüs
hasında Goebbels'in bir maklılesi 

Bitaraf 
Kalacak 
i\Ieksiko, 12, (A.A.) - Resmi 

gazete, l\feksik.-o'nun bitaraflığını 

sa.ğla.ı:alaşhran bir kanun metnini 
neşretmektedir. Kanun muha -

riplere ait talıtelbahirlerle sili.h -
h va.purla.rın l\.leksiko sularına 

girmelerini ve muha.riplere ait de· 
nız tayyarelerinin Meksika a.ra.zisl 
üzerJnde uoına.la.nnı meneyle -
mektedir. 

Di~er cihetten Reisicumhur bir 
.kararname neşredei-ek silih ve 
patlayıcı :maddeler kaçakçılıiı ya

panların bundan Mnra 10 - 15 
sene ha.pis caasma çarpı]a.caklRı
nı blldirmişilr. 

Primo De Rivea'nın 
Naaşı Nakledildi 

Madrid, 12 (A.A.) - Falanj'ın 
siyasi komisyonu, J ore An tonio 
Primo de Jtivea'nı:n naaşının, par
ti azasının omuzlarında hapisha
ne mezarlığından, Alicaııte'deki 
Escurial'de bıılunan Krallar Pan
teonuna naklini kararlaştırmış -
tır. Falanj müessisi dö Rivera, 
orada, İspanya tarihinin en eyaruı 
kralları yanında metfun buluna
caktır. Alicante ile Escurial ara
sındaki ~ yüz kilometrelik me
safe on günde katedilecektir. 

Kendisini Denize 
Atan Alman 

Santiago de Şili, 12 (A.A.) -
Geçenl~rde Tacahuano'ya iltica 
etmiş olan Tacoma adındaki Al
man vapunı, zahire v·e bilhassa 
buğday yüklü olduğu hald<> Ham 
burga müteveccihen he.teket et
miştir. Geminin hareket inden bi
raz sonra Alman tay[alardan bi
ri kendisini denize atın . ş ve bo
ğulmuştur . .Sular, cesedirJ Tome'a 
yakininde karaya atmıştır. 

• tindeki serbestlikten istifade e
derek ~ıkhk çıkarma-ğa teşeb
büs etmeleri üzerihe 'bu eyalette 
umumi nümayişlerle, toplantılar 
muvakkaten menedilınişti. Bu e
yalette 'gittikçe sü.kfuıet teessüs 
etmekte olduğu göıülmesi üzeri
ne bu memnuiyet kaldırılıruştıı·. 

vardır. Bu makalede Alın.an mil- 1 ~----~~~~-......................................... ~. 
!etinin işgali altmdaki mmtaka
Ial"lda ifa edeceği kültürel vazi
feden bahsedilmektedir. Bu ga
zete, ayni zamanda işgal altın -
daki arazi umumi valisininFran
kın beyanatını da neşretmekte -
dir. Umu.mi vali, bu beyanatında 

Edirnede Spor 
Tetkikleri 

Edirne, (İkdam Muhabiriııden) -

Spor işleri üzerinde tetkikata memı· 

edildiğini evvelce bildlrdliim Edlrı _. 

meb'uslanndan Fııal Balkan bir ha 

tadanberi tehrimizde bulunmaktad1 ·. 

Mumaileyh Babaeski, 

da incelemelerde bulunmuş. şehrim· -

de bütün sporcuların ve spor erki. -

nımn iştirakile Bölge bina.smda ya -

pılan bir toplantıda spor lıareketleri 

ve yeniden meydana getirilecek gü

reş yeri hakkında kar.ırlar alınmış 

tır. 

B.Fuat Balkan Trakya ve havali -

sin<ie tetkiklerine devam edeeeklir. 

şöyle demektedir: 
.Bundan böyle şark mıntaka

larınm idaresini -el.ime aldım.• 

Belgradda Merasim 
Yapıldı 

Be~grad, 12 (A.A) - Mütare
kenin yıldönümü dün memleketin 
her tarafında tes'id edilmiştir. 
Belgrad-da patrik Pavrilo Orto -
doks kilisesinde kralın mümes
sili ve hükumet erkiı.nının huzu
runda yapılan dini ayine riyaset 
etmiştir. Birçok Fra;,sa askerinir 
metfun bulunduğu Be\graddaki 
Fransız ınezarhğında yanılan me
rasim bilhassa heyecanlı olmuş
tur. 

Borsada Su İşleri 
Halledilmelidir 

Bursa. 

Bursada Çelik palas 

(İkdam MuJıablrtnden) -
Ye~il Bursauıu bir telt derdi var. Su· 
suzluk. Evl'cli hayret edecekcek.siniz. 
Fı\kat bu doğrudut'. Bu su şelırlmiz 
çok zamau .susuz kalrnak t.eblikesioe 
maruzdur. N'jtekim bunu na.zarı dik -
kate alan Bursa valisi Refik derbal 
bu noksanın tamamlaıın1asma. karar 
vermiştir. 

Borsada en mühim meselelerden bi
risi de Uludatdır. Dağ ve kış sporları 
merkezi olan Uludağ'm Avrupadaki 
emsaline daha faik olması için :reni 

otrli ve civarı 

bir pro&"ram hazırlaıı.mışhr. Tesisat 
tıı.nıamlanacak ve Uludağ burüne ka

dar ka.ıaııdıiı şöhreti bir kat daha 
kazanacaktır. 

Bursa valisi Refik.'n şimdiye kadar 

bulunduia viliyetlttdcki ümran fa

aliyeti kendisine her gittiği yerde 
halkuı candan bai'lılığınt temin et -
mektedJr. Yakın bir zamanda Bur
sada da pek çok ümran eserleri hı .. 
rakacafındaıı ıüpbemiz yoktnr. 

H. ARIKAN 

KISA HABERLER 
......... ... ,,, ... ........,... '"' ............. ,.,,,, .... ' 

* MOSKOVA: Büyük toprak 
ve ziraat mütehassısı Vasili Vi
liams, 73 yaşında olduğu halde 
11 teşrinisanide Moskovada öl -
müştik. * BUDAPEŞT.E: İtalyan gene
rali Riccardi Macar askeri nıa -
kamları tarafından şerefine ve
rilen ziyafetten sonra İtalya'ya 
hareket etmi.,."1:ir. * BElRLİN: Eski Bromberg be
lediye reisi Barciszeski harbin 
ilk günlerinde Alman'ların kat
ledilmesinden mes'ul tutulduğu 
için kµrşuna dizilmiştiı. , * BELGRAD: Nazırlar mecli
si tarafından neşredilen biı ka
rarname ile benzin sarfiyatı ve 
molörlü vesaitin seyrüseferi tah
did edilmiştir. * VAŞtNGWN: Japon sefa - j 
reli taraiından neşredilen bir teb
,ığe göre Çin'de . bulunan Ame
rikalı mülk sahiplerıne altı defa 
harp tazminatı verilmiştir. * BERN: Bund gazetesine gö
ı.c, boa ve 19a9 N obel kimya mü
kiıfatlarını kazanan Alman pro
ıesönerınden Kuhn ve Butenaıı.dt 
bu mükii.fatları reddetmi.şleT<iiı. * BELGRAD: Zağrep gazetele
ri teı;rii intihaba tın gelecek sene 
sonkanunun başınaa veya şubat
ta yapılacağın, yazmaktadırlar. 

MEKTEPLERDE NOT 

SİS'.rt:Mİ DEGİŞTİ 

Maarif havadisleri arasında, bir 
yeni müjde de var: Ders için ve
ı·lleıı nolla.rda, azami ha<l, ondan 

beşe indirilmi.!;i; Vaklile notla.r on 

üzerine idi. Sonra, bir aralık beşe 
iud.irildi.. Bir ınüddet sonra, tek· 

rar ona çıkarıldı. 

beşe indiriliyor. 
Şimdi, tekrar 

Ne zaman t.ekra ona çıkanlacak, 
orasıw bilmiyoruz. 

Yalnız, bildiğimiz bir şey varsa, 
o da, not sisteminde da.hl bir kara· 
ra. sahip bulunmayışımızdır. Eter, 
on üzerine nok verlltnesi iyi idİJ'· 

se, neden değiştirilmiş? Vaktile, bu 

aklı, sanki mütehassıs ortaya at
mış?. Eğer, beş üzerine not veru .. 
mesl iyi ldiyse, vaktlle, neden tek
rar ona çıkarılmış? 

BoTUJl& değlşikllfln, her yenl ka 
bul edilen sistem daha &"Ü"'I bile 
olsa, zararlıdır. 

İKDAM 

l 2'«ğcvıed l Günün Mevzııları: • 

Edebi Muh~rebe o uma Zevkı Ve 
Dün bir arkadaş, kendi Iazete .. 

sinde, bugünkü muharebe ile «Edebi 
muharebe» di;pe lıi.tife ediyordn. 

Muharipler biribiriııe karşı boyuna 
ki.tibane, edibaue, hatta. şairane 

nutuklar söylüyor, propagandalar ya-
pıyor, protestolar yağdu•ıy-orlannı.ş. •• 
Hiç böyle harp, böyle kavga, böyle 
döğüş mü olurmuş? .. 

Peki amma, amma benim iki gö -
züm, meslektaş Ba.ymı, senin kasdet
tiğln bu muharebe, bizim eski sırık 

hamalları, yahut Çeşmemeydanı Kül
hanbeyleri arasında olmuyor ki, iki 
tarar ta tutsunla.r, biriblrlerine ağız 

dolusu küfürü veryansın etsinler!. 
B~ün harp halinde bulunanlar, ve 
iyi kötü, yahut hafif, sert birlblrlerl
le dövüşenJer dünyanın en büyük ve 
en medeni devletleridir. Onun iri.o, 
biribirlerine karşı sa.vurdukları nu
tuklarda, propacauda.larda, protesto -
)arda elbette ki, biraz kitabetle konu
şacak, biraz edibane çene çalaea.k:
lardır. Eğer :ıaiıi.Ulerl mutlaka ulu
orta, sövüp saymalı, küfürlü, günah
lı, fak.at pek küçük ölçüde bir mu

harebe, daha doğrusu swıturlu bir 
kavga, dövii.lj seyretmek istfyorsa.nıs, 

aciza.ne size tavsiye ederim, benim 
son çıkan meşhur romanunı! açar, a
radıtınızı, hem de isteditinizden faz
la onun sarlalannda bulursunuz. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Bayram Zevki 
Bugün ı:azetetıizj elinize aldıitnız 

zaman bayramın zevki başlamış ola
cak. 

Yavtulannız cici elbiseyle et.rafı -

nızda k0$uşa.ca.k, tebrikler başhyaca.k, 
gelmeler ve l'İtmeler biribirini ta.kip 
edecek. 

Üç g-ü:u sonra, hayat cürüll.üsü, t 1- -
rar başlıyacak, bayramı üç günluk 
tattı telikki edenler ve köşe!ô:bıe çe -
kilerek dünyanın hay ve huyundan 
kendisini uzak tutanlar pek çoktur. 

Fakat ben bayı·amı böyle görmü

yorum. 

Bana göre bayraın; bir çok sevinç
lerin ifadesidir, Bu evveli, bir yıl da
ha yaşıyabilmek zevkJdir. 

Bilmem dikkat ettiniz mi? 

Bayram gü.nleri muha.t.abııuz (nice 
senelere) derken içiıtlzde bassa ... t 

şeyin hareke&.e ı-e1diğini duyar ve bu 
temenniyi oanü,ıönülden tekrarlarsı

nız. 

Bundan başka, bayram, bu fi.ni 

dünyadaki insanların blrlbirine bir 

sevKi ile bağ"lanmalarını temin eden 
bir vasıtadır. 

Bayramı ferdi olarak kabul etmek 
yanl~tır. Evimizdeki bayram 'Zevk:I, 
dostlarımızda da ayni tekilde keder-
siz geçiyorsa, nihayet. muhitimizde 
ayni bayram heyecanı varsı bizim i -
çin bayram sonsuz olur. 

Bu gün 1939 bayramını kutlu.tarken 
çok memnun ve müsterihiz. 

Çünkü, dünyanın başka köşelerin
deki kan ve ölüm kokusu bi!Zlm yur
dumuzda esmiyor. Biıı evlRUanmuın, 
sevrllilerimizin arasında bayrat11m 
haklk.i heyecanını tadıyoruz. 

Hür bir va&a.n Jçhıde sıhhat 

neş'e ile bayram yapmaktan 

büyük hangi zevk vardll"? 
.Bayramuuz mübarek olsıuı. 

ve 
daha 

ZEKİ CEMAL 

Macar Gazetelerinin 
Neşriyatı 

Budapeşte, 12 (A.A.) - Ma -
car matbuatı, •Cuınhurreisi Leb
run küçük devle° !erin dünya ha
ritasından sil., meleri icabettiği
ni söy ;üyor• ba~lıklı yazılarında 
harbin hedeflerini gösteren dün
kü nutku tasvip etmektedir. 

KULLANILMIŞ ELBİSE 

SATAN ÇARŞILAR 

Bir yerde gözümüze ilişti.· Son 
günlerde, kullanılmış elbisf' satan 
çarşı içlerinde, bitpaza.rında alq
veriş çoktur. Bayram olması bir 
sebeptir. Başka sebepler de var .. 

İddiaya göre, bitpazarında, di
ğer., bu nevi elbiselerin satlldı.tı 

yerlerde, sıJıhi şartların gayrikati 

olduğu ileri sürülüyor. Yani bü&.ü.n 
bu eski, kullaruJDUŞ elbiseler, la
mam en tebhirhaneden gecıuiş de
ğildir. O halde. Bunları alqı 

kuJJaıuuılar üzertndekj tesirini dij ... 
,ününüz. 

Herhalde, bu sat.iş yerlerinde, 
ani yapllacak bir kontrolde topla
nacak, beş on elbise nünuınesi, 

muayeneden geçirldifi takdirde, 
insanı dehşete düşürecek kadar bir 
takmı hastalık mlkropları ortaya 
koyabilirler. 

Bu işle alikadar olahm! 

** 

ihtiyacı Davası .. 
Bu itiyadı Kazandırmak Yolunda 
Aldığımız Tedbirler Kôfi Değildir 

YAZAN: 

l Reşat F ey .zi Yüzüncü 

Pedeıoji tahsil eımiş ve bu işi kav
ramış bir dosLumla görü!Jiırken. mev
zu. döne dol~. memlekette okuma 
zevkin.in ve ihtiyacının wnunti sevi
yesi üzerine İ:llttka.l eı.tt. Bu arkada,ı, 
müşahede, tetkik ve kanaa.t.lcrlnl söy .. 
Jüyor, ilmi bir tasnu:ıe, lııldlsclerl 
sıralıyor, gü~l hükümler çıkarıyor .. 

du. 
Bu zatın fikrine göre, bizde okuma 

zevki geridir. Bwuın seb'.'bi terbiye 

mıullerimizdir. 

Okuma zevki, küçiik yaşta ''eril
melıdir. Çocukken okuma.ğa. ahşma
JUlŞ, kit.ahı sevmeınh, bir insanın bü
yüdükten sonra, kitaba sarılması, ki

tabı bir ihtiyaç telikki etmesi mü.m
kün değildir. Müstesnalar ise kaide

yi bozmaz. 
Okumak, iç.ten yaşamak demektir. 

Gözlerimizle satırları takip etmek o
kunıak değildir. Dimağımtzı ça.hştı

rarak, ruban. kitabın sahrla.rında.ki 

mana ve mef.huınla.rı ya.,1yarak, io 
sıkıntısı, bezginlik duymadan oku -
mak, hakiki okuyuştur. 

Bugunku nesil bq ,ekilde bir 
oku~ zevkine ve lht.iyaeına maa.le -
sef sa.Iıip de,tilJerdir. Çwıkü. geçıniş 
devirlerin terbiye müesseseleri, bu 
zevki, yeti}tirdiklet'i çocuklara ''ere -

memlı;lerdir. 

Bugün 
nesle bu z 

yPtislırmekte olduğumuz 

ü ve ihtiyarı a~;;ılıya -

biliyor muy1.tL ... :i\-laaie~r. yıue ha
yır. Çünkü, oku.ına ve kitall Lelak
kinıi:ı: bozuktur. 

Hidiselere göz ata.hm: 
7 Yaşındaki ~ocuk mektebe gel -

mek:tedır. Bunıın eline birinel sınıf .. 
ta. iki kitap veriyoruz. Bir alfabe, bir 
okuma kitabı.. Alfabe kii('Ük bir 
~cydir, Okuma kitabı yine öyle .. bu 
iki ciJdin r:.ıecmuu 150 sayfayı bul -
mnyor. İkinci sınıfta, üçüncü sınıf
ta çocuğun elindeki kitaplarm sayfa 
mecmuu yine 150 yi geçmiyor. 

Çocuk, ilk mPktebin dordiıutü sı -
nd'ına geçmiştir. Birdenbire vaziyet 
değ'lşiyor. Çocuğa bu sefer bir deiil, 

6 - 7 kitap veriyorsunuz. 100 - 15-0 
sayfa.ya muk&bil de, bu sefer, bin 

sayfa. okumasını isüyorswıuz. 
Demek ki, ilk mektebin beş snııfı 

arasında, kitap, sayfa itlbarUe bir ter
biyevi teselsül yoktur. Muayyen bir 
sisteme istinat edilmemektedir, Ço -
ouk., birinci, ikinci, üçüncü sınıfta 

daha çok kit.aba, değişik, merakla, il

mi hik&yeleş&ireıı, iyi basılmış, cazip 

kitaplara muh&.açhr. Bw1u yapamı -
yotuz. Binaenaleyh, çocuiun ilk üç 

senesinde, onu kitaba ısmdıramıyo -
ruz, ba.ğbyamı:voruz. Çocuk, kitabı 

Se\-·emiyor, 
DördüncU sı..ıufa gelince, binlerce 

sayfa, ve kendi ruhuna, kavrayış se
viyesine ve dimai'ındaki kelime ha -

:ıinesine yabancı kitaplarla k:ırşıla

şuıca, müıhiş bir ürkeklik duyuyor. 
~ıyor. Bu.nların hepsini nasıl oku
yacak, nasıl k:avrıyacak?. Bin üsur 
sayfayı bir ders yıh ifinde okuyup 
h:urnıetme itiyadmı ka.zanamamış o • 
lan çocuk, kitapta.o. korkmaia. baş

lı.yor. Kitap, onun için bir belidır. 

Bu belıi.yı, mümkün olduku kada.r ko
laylıkla savuşturmak lizundır. 

Bizdeki kitaplann mahiyetine, cin
sine gelinee: 

Bizınl mek Leplen:le çocuiun eline 
v.erdiğiıniz kitaplal', onwı sevidJği, a
radığı kitaplar de~t:dir. Çunkü, mek
tep kitabı Lipi, Uyatta asla eşine rast
lanmıya.ıı orijinal bi.r cilttir. Hayaı. • 
tak büLUıı diğer kitaplar, bir mevzu 
silsilesini anlatır. Meseli, roınan, me· 
seıa, bir seyahatname gibi.. 

Bizlm ilk mekt.eplerde, birinci, i -
kinci ve üçüncü sınıflarda çocuia 
verdiğimiz biricik okuma kitabı, bir 
takım parçaların, bir ara.ya toplan -
masından ibaret bir eiltUr. Çocuk, 
bu kitabı sevemez. Bundan ~bu.k bı
kar, usanır. Cünkü, bütün bir yıl ay
ni kitabı, ayni parçalar, ayni resim
ler •.. Döner, döner, onu okur .. halbu .. 
ki, çocnğa bir şeyi bir defa okutmak, 
fakat, mütenevvj şey okutmak, fazla 
şey okutmak liZlmdır. 

Bazı ı;:ocııklar görürsünüz. İmtiham 
verip sınıfı geçtikten sonra, okuma. 

kit.hını, bir düşmand•n kurtulmut 
gibi, sobaya ahp yakar. Artık ondan 
halis olmuştur. Ba.Jbuki, oocuk, efer, 
kitabını sevmiş olsaydı, onu at.m.ı.ya

caktı. Demek oluyor ki, çocuk, oku
ma kita.bmı sevmiyor. bu ki tap ken· 
disini tatmin etmiyor, müteselsil ve 
toplu bir şekil aneden bir tek ınev
zuun devanıı meraklı ve heyeca.ulı i
fadesini istiyor. 

Daha dofrusu, çocuia çok, pek 
çok. çeşiUI ldtap vermeli, Jıatli, müf· 

rit diifünen baıı &erblyecUere cöre, 

çocuk kitaplar araı;wO• ıarkolmalı. 
Bin bir ceşit kit.ap vermek.. Çocuk, 

merak edip oku.mail.. Amma, ne o -
kursa okusun; yeLer ki okusun .. Çün
kü, bu ya.şt:ı., asıl gaye ('ocuğa. bir 
şeyler öğretmekten ziyade, çocuğa o
kumayı öğretmek ve okuma zevkini, 
ihtiyacını vermektir. 

Bu zevk ve bu ihtiyaç kendini 
gösterdikten sonra., çocuiun sevlyesi
ne ve yaşına göre istifade edt>:ceil ki
taplar üzerinde durulabilir. 

Bizde eksik olan bir sey de çoou -
tun edebiyatı, çocuk kitabıdır. Asla 
miibaliğa edilmeden ileri su.rıilebiJir 

ki, Tü.rkişede, bir çocuk kütüphane
si, bir çocuk edebiyatı kurmak, t) -
niversjte kütüphanesi kurmaktan da.
ha elzemdir. Çünkü, okuma zPvkt ve 
ihtiyacı olma.dan yetiştirilen nes -
le mü.kemml"J bir Üniversite kil -

tüphane~i. nihayet. tarihi ve maddi 
kıymeti olan bir kiitü11hane müzesi 
olmak vasfrna düşer. 

')leklep kttaplarımızuı lisan bakı -
mrndan noksanları ise pek aşikit.r -
dır. Çiinkü, mektep kitabı yazanların 
çoğn ıerbiyet'l değildir. Terbiyt>cl de
mek. muhtelif yaşlardaki çocuk c;e -
viye3ini, çocuk ruhunu tetkik etmif, 
öğrenmiş, mll.sbel ıecrtibeletl, anket
leri olan insan demekUr. 

Bu yaşta ve her sınıftaki ('Ocuğun 
kelime hazine&i mua~ıyendir. Garpte 
muhtelif yaştaki çocukların kullan -
dıkları kelimeler :ınketıerlf' tesbit e
dilmiş ve ortotıya konn1uştur. Binaen
aleyh, sanki yaş ve sevjyedeki c;ıocu -
ğa hitap rdeı·ek kit.ap yazıyorsak, 

kullanacağımız <til, ancak, o çocuğun 
kelime hazinesi içinden seçilmiş ol -
m:ılıdır. 

İyi terbiyeci. kaleminin ueuna .re -
len her kelimeyi tartmasını bilir. Itli
na ve mefhum itibarile, her kelime -
nin hangı ya~ ve st•·vi)·edeki çoc.·uğwı 

hazinesinde bgulunduğunu takdir eder. 
Bunun içindir ki, mek~p kitaplarını, 
iyi yetişmiş terbiyecilerin yaımaları 

ıa::::ımdır. 

Mcselıi, bizde, ilk mektebin 
sınıfında okuyan, beş ayrı ya.ş ve se

'"iyede buluna.n çocuklarıu, kelime 
hazineleri ayn ayn tesbit edilmiş de
iUdir. 

Eğer, tesbit cdllmiş olsaydı, ilk 
mektep kitapları, bu terbiye Hasına 
göre yazılırdı. 

Üçüncü sınıfta.n dörduncü sınıfa 

geçen çocuiun şaşkınlıi'ı, yııkarıda i
zah ettiğimiz sebeplerden başka, bir 
de, bu mtihim saikin tesiri altında. -
dır. 

Çocuğ'a kitap ve olı:umak zevkini. 
lhtlya.cını vermek husu.sunda ,rörgü, 
hayat ıarzı ve muhitin itiyat:ları da. 
müessirdir. Çocuk, etrafında çok kü
tüphane, zarif, sü.slü ciltler iq:inde cok 
kitap, resinıli, ,l'Üzel basılınış sayfa1ar, 
meraklı ve zencin bir oocuk. celebi -
:ra.tı, okuyan, ellerinde kitap bulunan 
insanlar, evleriml.,;hı bir köşesinde 
kitaplarla d0:lu bir kütüphane, yahuı 
bir dolap, biç olmazsa bJr raf ,r6:rme
lidir. 

Çoeuk oku.sun da, ne o.kursa oku
swı diyen müfrit terbiyeciler, belld 
de, geçmiş devrin ihmalini bln.z ol
sun telifi için, yenJ nesillere muUaka 
kitap karıştırmak, okumak zevkini 
'•ermeği düşünüyorlar. Bunlara röre, 
bu zevki, bu ihtiyacı, artık, başlat -
mak için, hatta, çocuk icin, :zararlı 

kitap diye bir tasııif yapmak bile 
lüzumsuzdur. • 
Çocuğa verlu, kitap verin, okllbun, 

ne okursa, okusun, yeter ki, okuma 
zevkini tatsın, okuma ihtiya.cını duy
sun? 

Umumiyetle ,bizde okmna zevki v~ 
ihtiyacı vardır, denemez. Sebeplert 
malftm.. Çünkü, eski devir, ~ocnlcken 
böyle bir itiyadı verememiştir. Bina
enaleyh, bir millıim dava olan bu i

tiyadı, hili. liyik.ile verememek, in
sanı üzüyor. 

REŞAT FEYZİ 

Burdurda Yangın Çıktı 
Byrdur, 12 (A.A.) - Dün ge

ce yarısından sonı·a Buçak ka
zasın.Ta bir çiftçinin evinden çı -
kan yangın büyümek tehlikesifil 
g&twruiş -ise de buradan gönde
rilen itfaiyenin seri müdahalesi 
He üç ev yandıktan sonra söndü
riilmüştür. Yangında 6 çift öküz 
yanmıştır. 

Amerikanın Tekzibi 
Vaşington, 12 (A.A.) - Har

biye Nezfil"'eti, pasiıfik denızin<le 
ve Atlantik sahilinde mayin setl
i.eri vücude getirildiğıne dair olan 
haberleri tekzip etmektedil:. 
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Türkiye - İtalya 
Münasebetleri 

19U senelerinde faşist İtalya. ııu .. 
l~iıınet.i reisi M. Musolini'nin, mü~ -
veffa Yunan Başvekili .:\1. Venizelos 
nezdindeki teşebbüsleri, ayni senenin 

Eyhil a.yında iki hükiımet arasındaki 
ademi tecavüz paktının imzalanması. 
le netieele:nen, 930 senesindf' M. Ve· 
nizelos'un müteveffa Hariciye :Sazırı 

:\ol. '.\lihalokopolos ile birlikte 1\nka.· 
raya :-ebneleri uzerine Türkiye -
Yunanista.n arasında. samimi \"e -;ar -
sılmaz rabıtaları, dostlukları ten\ n e
den mııabedeleriıı imza edildiği ı-ö -
riilmiiştü. Balkan antantı, bu ~uret

ıe rııen tesis edilmiş oldu. 
Ancak, Balkan antantından :;ene -

Jerce evvel kurulmuş .;.ıb&Jı: kü4;1ük 
antant, sabık Çek Slovakya Cum.hur
reisi M. Beneş ve RDmanya sabık Ha
riciye Nazırı ?\ol. Tltülcsko"nu.o. Fran
sa ve netice itibarile İngiltere siyaseti 
ne fazla merbutiyeti sebeplerinden. 
küçük. antanUa ha.rket blrl.i:ğl yapu 
Balkan antantının, İtalya siya.setine 
bazı safhalarda ve sahalarda nisbe -
ten ud !riyaset takip eylediği rörül
müştö. 

Geçen hafta Yunan Başvekili ile 
İtal;ra.nm Aüna sefiri arasında teail 
ohıruuı mektuplar. 1928 de iki lıükü
metin imzaladığı a.demi tecavüz mu
ahedesi ruhunu ve esaslarını yenile -
:n_iş, t.e:rit: 

1

etmiş, kuvl'etlendirmlştl 
Bu keyfiyetin, Türkiye - İtalya ara· 
sında. dahi, 1930 da imzala.nan ade~ 
mi t.eoavüz mualıedesinin yenJlenme
sine veya. başka mahiyette ve aynl 
esaslard• te,-lt ve takviyesine yol aç
tığı. alınan muhtelif haberlerden an
laşılmaktadır. 

Bütiin bu hJidiseler, hareketler, 
şarki Akdenizde ve Balkanlarda, bu 
sahalardaki millet:lerle. kendi gayf'le
rine Köre sulh ve dostuk içindeki mü
nasebetlerini takviyeye karar vrrdl· 
tini isbat eyler ve memnuniyetle kaı
şılanaeak en miihim hadiseyi teskil 
eder. 

'?9 Birinciteşrinde, faşizmin 11 in
ci yılını ikmalJ basebUe şenUkler ve 
tezahürat yapan İtalya"da, Cumhurl
ye-t bayramımız münasebet.ile radyo 
ve gueıe neşriyatı Pri.ılmüş, dostluk 
sesleri gelmişti. Bugünlerde dahi ma

jeste Kral Vlkt.or Emen.oel'in doğum 
yıldöııümü ;;enliklerinJ yapan İtalya
dao, Ebedi Şefimiz AtatUrlnin ölü -
münün yıldönümü miınasebetile Tiırk 
milletinin yaptıiı ihtifallere, Roma 
radyosile gazetelerinin iştirak sesle
rbıl bizlere kadar aksettirdiklerini 
ı-örmekte~jz, 

Filhakika İtalya radyosunun, geçen 
geceki neşriyatında, Atatürk"ü.ıı 1880 
de doğm.asın_dan senraki hayatını, 

1911 Balkan l11rblne iştiraki ile, Sof
ya ata.şemiliterliği vaı;ifesinl lfa!ml -
dan, 1914 umumi harbinde Conkba-
yırı, Koca.tepe muvatfakiyeUerin -
den, Kafkas cepbesiode Muş ve Bit
lisi Ruslarda·n istirdadından, Filistin 
cephesiııdeki büyük muvatfaklyeL -
terinden, 19 l\olayıs -919 da Samsuna 
çıkmasından, Erzlll'um ve Sivas koo
,crelerile, birinci, ikinci İnönü, Sakar
ya zaferlerinden, 24 Temmuz 92S 

Lor.an sulbünden ve muahedesinden\ 
29 İ1~rinde Cunıhuriyefüı ilinın -
elan, yeni Türkiyenin köy kanunu, 
milli sermaye, bankalar, şapka, Türk 
kadınını haklarına ka,·uşturan inkı .. 
lıiıılrile, İsviçre medeni, İtalya ceza. 
kanunla.rının lkt.tbasile adli ıslahat 

ve tekimülümü.zden, 3000 kilometrl'll\ 
yeni demir)'ollarUDJ.zdan, La.tin harf -
lerinin kabnlü, mektep, Üniversite ıs
liha.tım.ızdan, takdir, sitayişle ve dos
tane hislerle behseylediğini, bi:ı de 
diğer Türk vatandaşları cibi dinledik, 
Ayni radyo idaresi, «Atam» ,iirlerlnJ 
dahi Türkçe ola.ra.k Spikeri l'asıt.asile 
le dinletti. 

Bu gibi hidiseler ve teı;abtırler, j .. 

talya siyaset adamlarının Türkiye ile 
dostluk. teşebbüslerini kuvvetlendire
cek hareketlerinden başka, Türk mil
letinin İtalya lehine samimi dostluk 
bislerini dahi kuvveUendirmek arzu
larını isbata yarıyacak deliil ar~m .. 
da kayıt ve zikredilebilir. 

HA>~ NURİ IR>IAK 

Sivasta Bir T e-
• 

razın Kazası 
Sivas (İkdam Muhabirinden} -

Samsun de~olu üzerindeki Kalın 
İsta.syonundJ.n Sivasa motOrlü tera.
zinle hareke ~en Sivas şube ~etle
rinden Esadın ve moıörde bulunan 
tren muayene uıemurlanndan Ziya.
nm bulunduğu terazin Sivas yak1nla
nııdaki Nümtıne çftliği civarında g~ 

pitlerden birisiuden geçerken yoldan 
Ieçmekte olan bir kağnı arabasına 

parçarak moLör parçalarunış içinde 
bulunanlar ağırca yaralanmışlrdır. 

Yarahla.r ııümune hastanesine nak
ledilmtş Adliye bu hususta tahkikata 
el koymuştur. 

Çanakkale Yeni Jan
darma Kumandanı 
Çanakkale, (İkdam Muhabirin • 

den) - Viliyetimiz jandarma komu
tanlıtına tayin edilen Edim• jan -

darm akumandanı Yarbay Naci şell.· 
rtmlze gelerek vuttesine başlam1tt&r. 
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Bilmeceler Nasıl a s k e r ı ı• k 

Halledilir 
AHMET CEMAL (İstanbul) 

Ka.rell bllmuelerin hal şeklbri bir 1 =============== Uhlü anlamıyorum. Nasıl yapılaeak 1; 

Nakleden : Faik Berem en 
- Gaye& kolay. Soldan ııağa 1 nu

ınaraıua karşısında ne yazı1uor? :Me
seli «tize! kokulu bir 9i9ek diyor. Se
lli• iane boş var. Demek bu çiçek se
lı:h hartıldlr. Bu da llaranfll olsun. 
.iırı numaranın karşısında ne ya.zıh .. 
;yor. Blr ada deniyor. Kaç harf boş

-· 9 olsun. Bu ada da dokuz harfli· 
d.lr. BunJann harflerinJ boş yerelere 
pzaeaksmuı. Sonra yakandan aşa -
iu'a diyor. Onlan da ayni teldlde clol
doreak81DJz. Esasen bu bilmeceler 
haaırlamrl<en soldan sağa ve yullan
dan aşafı ıfi.zelee tesbit ed.UdJği ioin 
bazı buJamadığmts .keltmeler kendi -
illinden çıkar. 

Derin bir aşkla sevişerek ev -
ieıı.en Handanla, Ha.lduıı sevim
li bir çift idiler. İlcisi de genç, 
güzel ve zeıııgind:iler. Binaena -
ileyh onlar için istildıalin parlak 
olmamasına imkan yoktu. Para 
bol, serde gençlik te vardı. 

felakettir, fakat elden ae gelir? 

\ 
Gayretiniz çocukları iyi etse, ney 

1 

se ... Fakat beyhude yer>e kendi
n&i feda etmeniz doğnı değı.l. 

Bütün bu söy lenenlerı karı Jro.. 

Bu geniş dünya bütün haşme
tile gözlerinin ön:iinde canlanı -
yor her ilcisi de Bahrimuhitin 
ötesindeki uzak memleketlerin 
hasretini çekiyoclardı. Bu arzu
!ları birThirlerir>e karşı olan şef
kat ve muhabbetlerinin arttığı 
nisbette çoğalıyor; ve daha son
raları bir1ikte gördükleri güzel -
ilik1eri, yenilikleri yine birlikte 
hatırlamak üzere, muh&kkak, u
zakl...ara gitmek istiyorlardı. 

1 

ca da biliy<0rlardı; hazan kenru
leııi de !:>öyle diişünmüyor değH
lerdi. Haldun henüz otuz ilci ve 
Hamdan da aocak yinnı selli ya
şındaydı. Çok sevilen bir evladı 
kaybeden ana babalar, evliitlari-

Senelerce süren seyahat ve 
aşk dob günlerden sonra kader 
onları Tahiti adalarına sürükle
di dünyada hıçbir servet tüken
memek hassasına malik olmadı
ğından artık para kazanmaları 
k:ap ediyordu. Evlencliklerinden 
bir sene 90nra Nurtopu gibi ikiz 
kızları ve arkasından da, bir oğ
lanl:m olmıı.ştu. Şimdi Nevin ile 
Zerin altı y~lanna, Bahadır da 
dördüne blısmı.ştı. 

Haldun Amerikaya dönmek 
mecburiyetinde olan bir kağıtçı
nın ticarethanesini devir aldı. 
Şimdi, adanın merker.ıine yerleş
mişlerdi. Fakat buraları her iki
sin;n de hoşlarına ı;itmemişti. Ha
vası ağırdı. Lakin böyle olduğu 
halde L:ıte kalmışlardı. 

Bir gün. hafif bir hazımsızlığa 
uğrayan Baha.:IJ.-ı muayene et
mek için doktor getirdiJ.er. Has
falık herhalde mühim değildi. 
Çünkü doktorun gelmesi ile git
mesi hemen hemen bir olmustu. 
Fakat giderken çocuğıın babası
na akşama, karısı ile beraber 
kendisini görmelerini riıca etti. 
~am pok:t.orla görüştükleri 

vabt, doktorun ilk söylediği şey, 
çocuıklarıın hiçbirinin sıhhati ye
rinde olmadığı iru. Ik.Iimin onları 
hırpalamasından korktıığıınu, bil
hassa küçü.k Bahadırı kat'i bir 
ıı;ey söylememek.le beraber\ iyi 
bulmadığını anlattL Nihayet şu 
ııekilde bitirdi: 

Çocugu tecrit etmek lfızun. 
iBu sözün manasını pek iyi an

İlıY<l!L Handan kendini kaybede
cek hale geldi. 
ÇQcuğun göğsünde klli;ücük bir 

lekeden başka bir ';fi'.Y yuktu. 
!Fakat bölge cü.=un hastalığının 
alametlerinden biri idi. Küçüğü 
hastahaneye kaldırdılar çocuk o
rada mü,şahede altında kalacak 
belki de doktoıı.m yanılmış ol -
ması ile de hayatını büsbütüıı 
kurtaracaktı. 

Sonra yavaş yavaş sıra >kiz kar 
<leşlere geldi. Hastalık onlann 
da göğüslerinde birer küçük !e
k<' ik ba:;ladı. Bütün ihtimama, 
hıizıssıhha kaidelerine riayete 
velhasıl her şeye rağmen bu ikin
ci felfil<etin önünü alamanuşlar
dı. Evvelce o kadar bahtiyar o
lan bu aile üzerine şimdi bir nik
bet yağmuru yağıyordu sanki ... 

Nevinle Zeriıti de hastahane -
ye götürdüler. sessiz ve sadasız 
kalan evde şimdi anneyle baba 
korkunç ıbir dehşet içindeydiler. 
Ne yapacaklardı? Ç~kları has
taılıanede bırakmak onları te:rket
mek demekti. Zateıı hastahane
ye girmeleri yasak edilm~ti. Hal
dun artık dışarı çı.kmıyor bütün 
.gün evde karısı ile oturuyordu. 
Dostları kendilerini gelip görü
yorlar ve her gel~te aşağı yuka
rı şunları söylüyorlardı: 

- Gençsiniz, istikbal sizin .. Bi
ribirin.il-i de sevyorsunuz; başı -
n:ı:za gelen şfrphesiz ki, büyük bir 

Yazan: Ziya Şakir -
(Uşire gazvesi) ni icap ettiren 

bir Kııreyş karvanınm, MüsJü -
m anların harp me-vki.:ine IIJ'Ü'Vasa
fa tlarından evvel geçip gitmiş ol
duğundan tooretmiştik Ebu Süf
yanı;ı riyaset ettiği bu Idirvamıı, 
şımdi (§am) dan (Mekke) ye av
dete hazırlandığı i:şitLlmiştı. İşte 
iBedir gazasına, bu kiırvan sebe
biyet verdi. 

Eblı Süfyan, (Uşire) mevki.ini 
1(€'<tikten sonra, Müslümanların 
kendisine ve kiırvan.ı.na taarruz 
için orava geldiklerini haber al
makta gecikmedi. Büyük bir fe
lilke.tten kurtulduğuna oon dere
cede sevindi. Ve avdt-tinde ayni 
felfıkete maruz kalmrunak için 
bir takım tedbirler almak lüzl\;' 
munu hissetti. 

Bu tedbirler cümlesinden ol -

Ie beraber mezara .gi.rmıyorlardı. 
Llk!ıJ bu düşünce onları utandı
rryor ve bundan azap duyuyor -
lard.h 

Mutlaka bir hal çaresi bulma
nın IB..zını oldu,iiwıu karı koca an
ladılar ve işi bir karara bağladı
lar. Çocuklarla beraber bir cü -
zamlı mıntakaya geçecekler ve 
orada evvelfı sirayeti sonra da 
ölümü bekliyeceklerdi. Bu hu -
sustu teşebbüsle bulunarak Bah
rimuhitte bulunan ve miskin has
talığına müptela olanlara talısis 
olunan küçük adalardan birine 
gitmiye hazırlandılar. 

İlk gelen gemiye hepsi birden 
bineceklerdi. 

Hareket için tesbit edilen gü
nün ariie<>inde Haldun fikrini 
değiştirdi. D-Oktor, yanında has
tabakıcılarla vapura götürmek 
üzere hastaJarı almağa geldiği za
mrv evde dört ölüden ,b~ bir 
şey btiliunadı. Bunlar üç çocukla 
anneleri idi. Babalarına gelince, 
eviıyarka kısmındaki bahcede 
oturuyordu. 

Avaklarının dibindt bir taban
ca duruyordu. Dudaklarında 
memnun ve bahtiyar bir ~;;bes
süm vardı. 

En iyı hal çaresini bulmuştu. 
Çocuklarile karısına nefret ve 
dehşet dolu bir hayat vermekten_ 
se 07 ları öldürmeyi tercih etnıi§, 
bu dünyayı terketınek sırası ken
disine gelince, ona ebedi rahat 
ve huzuru verecek deliliiie uğnı
mı.ş çı ldırmı.ştı. 

Hakkınu ba:şka bir memlekete 
götürüp tımarhaneye kapadılar. 
Şimdi hiıla oradadır. Kendisini 
çocukları arasında zannediyor. 
Onlıarla beraber bütün dünyayı 
dol~ıyur, harikııliı<le güzel man.
zaralı yerlerde her gece, bir ev
vel!cinden daha güzel bir güne 
kavuşmak hülyasile tatlı tatlı U· 

yuyordu. Saadet, hiç bitmiyen ve 
yarı yolda, her vakit yeniden baş. 1 

lıyan bir seyahattir. Ne ~'Ocuk -
lar, ne de karısı onca hiç yaşlan
mıyorlardı. Zaman yoktu artık .. 
Haldun kendisini yine otuz ya
şında görüyor, ve karısını dalına 
genç olarak canLandınyordu. Her 
dakika başında sanki ebediyete 
gidiyordu. Zira onun için geçmiş 
zaman, yani idrak mefhumu yok
tu !ti ... 

FAİK BERCMEN 

HÜSEYİN (R•melihisarı) 
Emlnöntt Ue Bebek aramıda işllyen 

otobüslerin adedini arttırmak iQin 
kime müru.aat ehneHdJr? 

- Beledlyeyf' möraeaa.t etmek doj .. 
ra hlr lşilr. Ancak bu yolcu meselesi 
ofduğandan ot.obüs ~ahibi buna itiraz 

edebilir. 

FotoQraf tahlilleri 1 
Bize f otcğrafınızı gönderiniz 
kim olduğunuLu söyliyelim 

E. S. (İstanbul) 
Hassas bir 

tip. Güzel sa.n~t
lara karşı fazla 
meyli ve istida -
dı vardır. BiJ -
has!!ıa musikiye 
ali.kası fazladır. 

İyi kalblldi.r. 

Herkese elinden 
te1diği kadar i

yilik yapmak is

ter. Ailesine bai'-
lıdır. Zekidir ve ciddidir. 1 
SALABATTİN GÜVENÇ (İstanbul) 

Zeki ve kav
rayışlı bir tip, 
Ar.kadaş.Jan a
rasında takdir 
ediJmek en bü
yük zevkidir. 

Kendi.si bazu -
suna fazla g-ü -
venir. Bilhassa. 
pratik hayatta 
muvaffak olur. 

:-iAKİP ITMER (İnegöl) 

buk muvaffak olur. 

Azim.kir bir 
tip. Başladığı 

her işk muvaf
fak obnak için 
sonuna kadar 

uiraşır. Ciddi

dir. Çah.şkan • -
ılır. Dikkat ve 
intizam hassası 

nı da kuvvet -
lendlnliğl lak -

dirde çok ça -

Bugün sabahtan itibaren 

SARAY ve UPEK 
ve l:r.mirde EL HA M R A Sinemalarında biTden 

TOSUN PAŞA 
HAKiKi BiR KAHKAHA TUFANI 

Baş rollerdr: HAZIM - VASFİ RIZA - FERİHA TEVFİK • HALİDE 
NECLA - MAHMllT - Sl!ATI - ŞEVKİYE ve TANASA REVÜSÜ 

Musiki ve ,arkılar: MUHLİS SABAHADD.İ.1\ 
Programa Uive olarak: 1.) EBEDİ ŞEFİMİZİN VEt.A'l'LARJNIN Bİ

JtİNCİ YJLDÖNÜMÜ Münasebelile İSTANBULDA YAPILAN Merasim 

2.) ERZURUM DEMİRYOLU HATTINL'I AÇJLJŞ TÖRENİ. 

s~anslar: 9.30 - 11.45 - 2 w 4.15 - 6.30 ve 9 da, bayram günle'l-i sabah saat 
9,30 da TENZİL ATLJ İLAVE HALK MATİNELERİ 

Tefrika: 80 
mali üzere, evvela; a·vdet için a
cele göstennı!di Kendisini ve 
karvıınını müslümanlara unut -
turmak istedi. Böylece, aradan 
aylar geçtikten sonra, avdet ha
zırlıklarına giri.şti. 

By defa kiirvanın yükünü, pek 
kıyme-ttar maHar teşkil ediyordu. 
Buna binaen Ebu Süfyarı, .kan>a
nını muhafaza etmek i<;in en ce
sur ve tecrübeli adamlardan mü
rekkep olarak elli kişilik bir mu
hafız kuvv~ti bulundurmıya mec
bur rudu. 

Karvan, Şamdan hareket etti. 
Akabe IJle'llkiine kadar geldi. O
rada birkaç ıgiln mola verildi. Son 
ra, tekrar iı<>rek.,t edildi. 

Ebı'.ı Süfyan, ihtiyırtlı. davrandı. 
Asıl kfırvan y.olunu terkederek, 
sahili takip eden yola saptı. Müs-

lümanların bu vola ehemmiyet 
vermiyeceklerini sandı. 

Halbukı ... Resulü Ekrem Efen
dimiz, bu kiırvanın yola çıktı -
ğını haber alır almaz, her ihti -
maJ1 derp"ı etti. Es.habı kira
mın en genç ve zekilerinden (T,.J
ha bin Abdullah) ile (Sait bin 
Zeyd) i Suriye hududuna kadar 
göndermişti. Ve •bunlar da, uzak
tan uzai!a, karvanın hareket is
tikametleı·ini tarassut etmekl.e
lerdi. 

Kiı.rvan, Akabeden hareket ede
rek sahil yoluna sapar sapmaz, 
bu iki zat, süratle Medineye av • 
det et.tiıler. Vaziyeti, Resulü Ek
rem Efendimize <bildirdiler. 

Bu müddet zarfında, Resulü Ek 
rem Efenrumiz, küçük ordularını 
gizliden gizliye seferber etmişler
di. .. Bu mütevazi .ordunun buse
ferki kuvvei umumiyesi, şundan 
]baretti: 

375 muharip 
70 deve 
2 at. 
Muhariplerin yalnız 8 neferi 

zırhlı olup bunlar kılıç ve han
çer ile silahlanmışlardı. Diğer
leri zırhsız olup; hepginde de si-

Bitaraf Devletlerin 
Vaziyeti Ne Olacak 
Holanda, Belçika, İsviçre Arazi

leri lstilô Edilebilir mi ? 
YAZAN 

lı~~-E_m_e_k_li_G~e_n_e_ra_l~K_e_m_a_l_K_o_ç_e_r~--ı' 
Yı1dJrJ.JO harbi yapmak &ehdidile, 

bir iki yıldır. siyasi mnvaffakiyeı.ter 
kazanan Alman:ya, MajbJo engeli 
karşısında. yerbıde saymıya mecbur 
oldu. Der biri medeniyetin bir i.bi -
desi sayılan ufak öç ml"mleket: Ho -
Janda, Belçika ve İsviçre büyük konı
şularm1n bugünkü vaziyetinden bi -
huzurdurlar; gün geçmiyor ki, ltu 
mf'mleketlerin b;gali pli.nlarından 

babsedilmt>Sin. Biitün tasavvu:rlann~ 
cihan efkarını hl\1' sayacak, lalıakkuk 

saha.'>ına i.o;al et.me-yi bir umde bilen 
Almanyantn, bu mes'oliyeti de üz.e

rinr alıp almıyac.aiı:nı zaman KÖSte

recektir. 
Bu memleketlerin işgaU Alman or

du~una ne kazandırabilir'/ 
a) HOLANDA: 
Dolanda arazisi, tamamen düzdür, 

bir kısım arazi, denJa te.wiı'esiniıı de 
altında.dır. Dünyanın en yüksek tek
ni:k,.ileri olaıı Holanda su nıilhendis
leri bu münhat arazinJn sularını de
niz{" akıtmak i.;in (.'Ok esaslı f.esh;ler 
ve t.ertiplrr vöcude getirmiş:lı-rdir. 

Birçok memleketlerde ta.şan sular 1 

hasarlar ika ederken, llola-ııda, fenni 
mesai sayesinde, bu :rararlara ma:roz 
bırakdmaktadır. Mütrfe-nnln bir dos

tum diJOl' ki: 
- Görüyorsunuz ki. Ilolanda bir 

)'a.ğmur memleketidir. Fakat şu gör
düğüniı:ı kanallar tes,~iyesinde bir 
fark hl8se:demezsini:ı. İş makanizm:ı-
s.ı durmadan yürür ve bn nizamı temini 
eder. 

llolandahlar denizleri doldlll"a.rak 
arazi edlnmişlerdir «Zo~·derie» kör -
fezini lı:apıyan 25 kilometrelik bit 
baraj, xairin nazarma bütün a:r:ame -
tile f.:arpar, bu eser, medeniyetin Ye 

Holanda sanat v~ kemilinin en parlak 
em e-nmuzecidir. 

Bir taarruı. ka11jısında mühim bir 

arazi parı;asının su altında bırakıla
cafnn da a-elen haberlerden anJıyuruı;. 
HoJanda ilimleri için bu, işten bile 
sayllama.:ı. Anc.ak bötüıı sınır boyun
ca bu imeliyt-nba Jcras.1t zannederim 
ne mümkün, ne de doğru değildir. 

Am.sterdam bölresi münha.üır. 
Su. taşırmasile cephe daralhla-bilir, 

bu qıretle daralan eepbenln müda -
faa.ctı lı:ola.ylaşmıır olul'. 

;\oleppen ile Brem.en arasındaki a .. 

razi de kışın su al&mdadır. Dolanda 

bir ~rvet djyandır. İki yıl ince iki 1 
defa, ziyaret ettim. Alm.anyaya ih

ra.f edUen malin esmanı olarak 800 
milyon matıiip oldufanu bir iktisat-
çı anlatıyor ve: 

- Artık sebzMerimiı-i yaluyoruz, 
200 bin inek kestik, diyordu. 

Holauda bir istUi ordusu için tö· 
kenmez bir membadır: Et, Yai, pey
nir ve sütüyle ıniJyonluk ordulann 
ihtiyacını karşılıyablllr. 

Amsterdanı ve Roterdam, vapur -
ları barındıran mahfuı. Hmanlarile de
nizaltılara üsler teşkil ederler. Al -
man avcı tayyarelerinin Brita.ııy:ıı -
nın derinliklerine dala.mamaları te
fevvuk kazanamayışlanııdandır. Alw 
man bava. teşebbüslerinin bugüne ka
dar İskoçya k1yılarına karşı yapılma
sının sebepleri, burasının Alınanyaya 

liıh olarak ok, mizrak, ve ta~ at
mıya mahsus sapan vardı. 

Resulü Ehem Efendimiz, bu 
defa ordunun sa.ncaktarJrğını 
(Mas'ap bir Amir) e verdi. Bu 
beyaz sancak. ordwıun sancağı 
idi. Ayni zamanda muharipler, 
kendi nıoosup oldukları kabilE\)e
rin bayraklarını istimal edecek
lerdi. 
Re<ıulü Ekrem, gizlice seferber

liğini ikmal ettikten sonra, bir
k~ gün bekJemişti. Düşmanı 
tarassuda memur olan (T"'11ıa) 
ile (Sait) avdet edipte müşahe
delerini arzeder etmez, artık harp 
hareketini saklaımya lüzum gör
miyerek, orduya (Toplanma em
ri) verildi. 

Ordu, Medineye bir mil mesa
fed~ bulunan (Elbü Atebe) kapısı 
na tecemmü etti. Resulü Ek -
rem, burada teşkilatını ikmal et
tikten sonra, (:flarp sa:fı) halin
de dizilmiş olan askerlerini tef
•tişten geçirdi. Bu askerlerin bü
yük bir kısmı, son derecede fa -
kir insanlardan mürekkepti. Bun
ların sefHane manzaratarı, Re
sulü Ekreme büyük bir hüzün 
verdi; 

yalnbhimda ve def'i ve Uı.rd tertip ... 
Jerine az ehemmiyet. verilmiş olması 
zaCmına diişülmiif olmasında araya • 
bDirb. Holanda kıyıları İnglllereye 

olan mesafeyi (306 k.ilomeJre) kadar 
yarı ;yanya azalhr ve istili ordusunun 
mühim bjr kaaneı da budur. Dolan· 
da da bir san'at memleket.idir, harbi 
besliyebilir. 

b) BELÇİKA: 
914 te Alınanlar se\~külceys ihata· 

Jarmı Belçikadan ,reçirdikleri ordu -
larla yapmak istediler. Fransada. ka
lan Alma.o ordusunun bir tkmal kay
.nağı da bu san'at böJresi idi. 

Dolanda ve Belçikada tesiı:-; edile -
cek hava üsleri çok da.ha. yakm yol
dan Erit.anyayı tl-hdid edcbU.ir. 

Be.lçikanuı işgali, Alman ordusu 

cephesini geniıılelir ,-e bu ordunun 
manevra kabiliyetini arttırır. 

Büyük bubin vudiii ders. Maii -
ıao:nun Fransa - Belçika hududu bo

YUMa. te-mdidani öğretmif&lr; mazide 
olduğu gibi St-vkülceyşi bir ihata im

kinı ar~ık kalmam1şhr. 

Belfikanuı tecav\iı..e uğramas1 

müttefik orduların da mUdabalesini 
intaç edet"eiine göre .Belfilla.rwı çok 
k.anh muhattbeleJ'e sahne teşlıU et.
naesj bektf'nebitir. Almanlar, kendi 
işiyaneJeriude insarı:Jyet '\'C medeni w 

yet oirunda cahşan bu memleketi ye
niden çifncınf'klen çekjnm.iyecek
lerse, bu pl3nlannı va.kit geçirmeden 
tatbik mevkiine ko;ymala.rt muhte -
mrfdir. 

c) İSVİÇRE: 

İsviçre arazisi da.ğtıktır. İsviçre ü
zerindfon bÜyUk harekit icrası göçtür. 
İsviçrenin arazlı,; çetin ve iklimi sert
tir. İtlnnw siyasi ve askeri vaziyeti 
ele burada tesiri haizdir. İsviçreden 
.ceıe:irUen bir ordunun, derhal Keriye 
aitlması müt&efik ordular için biç t.e 
rüç olmı;y~aktır. 

Diier taraf&an, Belçika ve İsvi{u'e 

orduları, müUellklerJe iş ortaklığı e
deceklerinden, mü&eaı-rız ordu teşeb
biislerlnln baralanla boğulma" da 
düşunöle.cek bir meseledir. Esasen 
şimdiye kada.r buralarda muvaffak 
°'amadıkJarı halde müüefik ordular, 
dalına i\la.jinoya. dayanabiUrler. Derin 
11eyecanlar düşen dünya efkinnm bu 
teeavüı:tere karşı büyük bir nefret. 
duyaeağında şüphe edilemez. 

Alman ordusunun bimehaba bir 
salcbrış hareketine koyulabileceğini 

.fimdilik dilşünenler azdır: Vaziyetin 
inkiışafını beklemil'e ınttburuz. 

Edirnede Hayvan Ser
gisi Açılmıyacak 
Edirne, (İkdam Mubabirinden) 

İkiılciteşrini.ıı 5 inde ~teri!! köprüsü 
yanında a.çılacaiını blJdlrdiğimiz 

ehli hayvan sercisi vtl:lyetüı baıı yer· 
~rinde devam etmekte olan şap bas
talıiınm tamamen önü almma.dı:ğın .. 
dan '™dilik g-erl bırakılmışiır. 

Ser.cinin meşhur Kırkpınar pa.na-
1ırın& rastlıyan 6 M.ayıs tarihinde a
çılmasına karar verllmiıtir. 

- Yarab! ... Bunların karınla - ı 
rı aç, ayakları çıplaktır... Sen 
bunlara. ganimet malı kısmet ve 
ihsan et. Karınları doysun .. Deve
~ere ve atlara .binmek, bunlara da 
kısmet olsun. 

D~ye, dua etti. 
Ordunun başkumandanı olan 

Resulü Ekrem Efendimiz de, ayni 
halde idi. Hatta kendi nefisleri
ne, ayrıca bir deve tahsis etme
mişlerdi. Malik oldukları tek bir 
deveye, sevıg!li yeğeni Hazreti 
(Ali) ve köleti (Zeyd bin Hiirise) 
ile mü.'{tereken ve nöbetle bine
ceklerru. 

Resulü Ekrem, ordusunun ba
şına geçerek hareket emrini ver
di. Üç ,gün zarfında, (Batıriah -
mer) sahilinde ve Şam karvanı
nın takip ettiği yol üzerinde 
(Safra) denilen. Hmanın c>varı -
na inerek, orada, münastp bir 
mevkie yerleşti. 

Ebu Süfyan, her türlü iMiyat 
tedbirlerine müracaat ettiği için, 
Karvanın önüne birkaç atlı çı -
karmıştı. Bunlar vasıtasile yo -
!un, Müslümanlar tarafından ka
patılmı.ş olduğunu haber aldı. 
derhal yolunu dei!istirdi. Ve ayni 
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1 TARiHTEN YAPRAKLAR f 

Müzemizde Arslan 
Postundan Davul Var 
Yavuzun Çaldıran Seferinde 
Çaldırdığı Kös Fillerle Taşınırdı 

1
.---Y A Z A N :---ı 
_ İbrahim Hakkı Konyalı _ 

Sahur davulunu anlatırken 
derinin bir kasnağa gerilmesi 
sureti'le h321Tlanan bu milli sazın 
çocuklarını ve dedelerin; de bi -
rer birer ·göstemuş1ıim. Bu yazım
d'll d.a müzeleriıni2'deki davulla
"' ve köslerı tanıtmıya çıalışa -
cağım. 

Emsalsı.z büyük seyyahımız 
EvJ.iya Çelebi !Bağdadı gezerken 
bize cBeyan Mehtcrhanei Osın'll· 
ni ve kös hakaru• başlığı a1tında 
Bağtlattakı muazzam kösleri de 
kendisine yakışan zarif mübala -
galaril<" anlatıyor: 

.Evvelli biidelısa ,·akti şfıfiide 
sekiz Irat Mehterhanei Osınani 
faslı olur ki, Mısır Mehterleri fas
lından mükeHcl .faslederlcr. Bir 
serhö.<lde böyle mükellef Mehter
hane yoktur. Cümle kırk nder -
dir. Kaçan ki i<; kalede faslettıik.-
1.erin.de &şun K~lar kalesınde ve 
İmamıiizam kalesinde Rayığfın 
istiına olunur Amma bir müfrıt 
kös hakanisi vardır. Kaçan isnat 
köszeıı velvele ve debdebe et1Jik
ce hi,- mesafeden ziyade birden 
~-üma olunm. Zira üç ayak ner
düban ile cıkılır ve bir bakırdan 
işleniJmjş kösü azimdir ki, ··Bağ
dat kösü• namile Rum ve Acem
de me•hurdur (1). 

• • • 
İstanbul müzeleri.ıırle birçok 

tarihi davul ve kösler vardır Za
ferlerde, sa vaşlaroa bayramlar
da, düğünll'rde ve as.km toplan
maya çağırmada sesı daha uzak
hıra götü;l'ebilmek içiı1 davuldan 
ziyade köı; kullanılmıştır. Top
kapı sarayı müzesinde dön ve 
askeri müzede dokuz kös vardır. 
Bunların bir<;oklarının derileri 
aslan postundan ve kasnakları 
da tamamen bakırdan yap~
tır. Kfulerın deri gerilen l>ırafla
rı gen0, alt kısımları darcadır. 
Bakır kasnakLarın dar tarafla • 
nndan ortasına kadar bir ip ge
çir ..lerek bağlanır, sonra da kas
nağın açık tarafına deri konarak 
bu ipe sırımlarla gerilirdi. Top -
kapı sarayının sililli salonunun raf 
larındak:i köslerde bu germe tar
zı pek açık görülmektedir. As • 
keri müzedekilerin üstüne dör • 
der, beşer kulplu deri kı:l.ı.flar ge
çirildiği için geriliş şekilleri a
çıJ<,;a görülmez. 
Topkapı sarayındakıi kösler da

ha ziyade evlenıne alaylarında 
ve sünnet düğünlerinde çalınır
dı. Askeri mü:redekilerin de ıra
vaşlarda çalındığı muhakkaktır. 

Askeri müzede harp tarihimiz 
bakımından çok kıymetli iki bü
yük kös varoır. Bunlardan Biket
var muharebesinde ve orada ya
pılan muazzam zafer alayında 
kullanılanı bize kadar gelen kös
lerin en büyüğüdür. Bu kösün yu
karı tarafında kutru 130, boyu 127 
santimdir. 

Yavuz Sultan Selimin Çatdı
ran sefer ve zaferinde çalınan 
büyük bir köste daha; askeri mü
zenin kıymetli yadgarları ara -
sında bulunmaktadır. Bunun da 
kutru ll8, boyu 120 santimdir. 
Bu müzede kutru 105 ve boyu 
94 santim tutan ortanca bir kös 

(l) E'iliya Çelebi seyahatnamesi. 
eHt 4, sayfa 418. 

(2) Tarihileia.ifi Enderun. Sayfa 121. 

zamanda adamlarından birini en 
yüğrük bir hecine bindirerek, im
dat istemek için, son süratıe (Mek 
ke)ye gön.,derıli. 

Bu adam, devesinin burnun
dan kan getirecek bir süratle dağ
ları ve <:<illeri bir hamlede geçti. 
Bir ok süratile Mekkeye g;rd.i. 
Doğruca Kabenin önüne giderek; 

- Ya, Kureyşliler! .. Ne duru -
yorsunuz. (Muhammed) ile es
ihahı, karvanımı.zın yolunu kes
ti. Bütün. mallarınız yağma ve 
servetleriniz ma'hvolacak ... Dur
mayınız ... Ebu Süfyanın imdadı
na koşunlli!. 

Diye bağırarak, Mekkede bü
yük bir velvele husule getirili. 

Karvan ile, bütün Mekke tüc
carlarının alakası vardı. Şayet 
bu kcrv"'n vurulursa, hepsi de 
büyük mikyasta mutazarrır ola
cakiardı. Onun için derhal Mek
kede bir kaynaşma başladı. 

Her zaman olduğu gibi Ebuce
hil ortaya atıldı. Eşrafın ve tüc
carların yardımlarile birkaç saat 
zarfındl, Mekkenin bütün eli si
lah tutanlarıru başına topladı. 
Çarçabuk, bunlardan bir ordu yap 
tL (Arkası var) 

85 santim kutru 85 santim boyun• 
da altı küçük kıös daha vanlır. 
Bunların hepsinin kasnakları 
döğ:ı'he bakırdan yapıbıııştır. 

Si.ketvar ve Çalklıran seferle -
rinde çalınan kösle<r çok ağırdır. 

Bunları, on, on ikı asker ancak 
yerlerinden oynatırbiliy<ırlar .fııl" 
zede baskül bulunmadığı için 
bwıları tartamadmı. Bunların 
harp cephelerine ve harp mey -
danlaı:ına nasıl götüriildüğü in
saru ciddıen düşilndü:rüyor. Bun
ları teker teker belki kuvvetli 
develer taşıyabiliıdi. Fakat iki
sini birden bir devenin kaldıra
cağı iddia edilemez 1.ar.ililer fil 
kösloeri de kaydettigine göre bun 
mır,...çiftini aneak o büyük mah
luklar taşıyabilirdi. , 

'Sadrazam tarihçi Lutfi Paşa 
•Tevarihi Ali Osman. ında Ka
nuni Sultan Süleymanın 927 yı
lında ikin<:i Avn.pa seferinde fil 
ler lmllandığmı anlatırken diyor 
ki· 

•Leşker cem' olucak Sultan 
Süleymana haber olup ol dahi · 
liımbuldan kapı halkı ile ve Yeni
çeri ile Ravane olup Tulambuldan 
nice pare kayıklaı- donatıp deniz 
yüzünden Tunaya gönderip ve 
dört yüz miktarı araba ile Dar
bizenler uydurub ve iki fil dahi 
tezyin edip suydurdu. 

Tarihler şarktan Osmanlı hü
kümdarlarına sık sık hediye e
dilen birçok filler kaydederler -
dı. •Letaüi Enderun, sahibi 1232 
yılı vakayiini kaydederken İran 
hükılındarı tarafından ikinci Mali 
muda gönderilen bir fili şöyle 
tasvır ediyor: 

Şahi Gümrah d,ergfıhı padişahı 
alempenaha bir fili güh mesıl 
takdim ve teshil etmek enıelıin
de olduğu istişmam ve !tabulu m 
va.fıkı usulü eyyam olmakla ~u 
rebiülfilıırda fili mavı:ıil derri 
devlete vusul bulucak '-•ızunt m 
habeti mevfüra götüıiıımesi emi 
rü ferman ve İran ve Turandan 
memur kılınan filban ile şimşır
lik mabeyni hümayunu müvace
hesindeki meydana getirilip ol 
mahalde cümli- ağalar sayei şa
hanede badehava seyrii temaşa v 
lböy le cesımülcüsse hayvanı bi 
ıiz'anı görünce herkes taaccüp pe: 
da ettiğinden maada hususile 
debani pür ziyanınm içinde oo
pa.dan kalın sağında ve solunda 
iki ziradan uzun fildişi dedilcle
ni dişlerine halkın hayret ile ni
gfıhı,..müstevcibi tefekkür kuvvet 
ve kudreti i!filıi olup şöylece bir 
saat kadar aşağı yukarı keştügü
zarı mamuru şhriyari olduktan 
sonra eklü şüıhüne azamı aıat o
lan hortum şümu ile önüne ge
len sebzc·vatı gı1nagı'.inü eklile if
na eyliyen hayvanı hıyaban pek 
(l:aif, natüvan bir fl!bani gayııi ba
labanın pençei işkencesine mü -
sabhar ve filhakika filin böyle 
lagarı muhkire teşhir olması m 
hali nazar olmakla iiilbanı mer 
kum ile maiyette geleıı surhsel' 
!ere tarafı şehriyariden bişümar 
zeri halisülayar ba:;ı;avuş kemani 
Ali ağa yedile tisyar ve a'lanu bi 
encam daM bı'.ısyar nail.i keremi 
padiJ;ah hatemi iı;tihar olduklan 
zammı zamayim sahayif ve J 
taifi rüzgar oldu (2) • 

• • • 
Fatih İstanbulu aWık.tan son 

ra yeni payitahtta filler görülü 
yor_ Fatihin Topkapı sarayın 
'hazine kütüphanesinde 1141 nu 
marada kayıtlı bulunan ve Aya 
sofyayı, askeri müııeyi, Zeyre 
camiini, Calatııda Meısa domeni 
ka, ve nakışlı kiliseyi, Silivri ka 
lesinin içindeki kiliseyi, esJri i 
maret vıı kalenderhane kili<>el 
;rini, yeni yaptıdığı cami, imaret 
hane, darüşşifa ve medreselerin 
ve Yedikuledeki camii vakfed 
ve vakfiyesinin 25 inci ve 341 un 
cu sayfalarında fil damı = fil a 
hır farı isimleri geçmektedir. Bi 
zanslılar zamanında da İstanbul 
da filler bulunduğunu tarihle 
bize hatı>r veriyorlar. Türkle 
bu filelri ordularda ve zafer a 
Iaylarmda kös taşıtmak için kul 
lanırlardı. 

• * • 
Bazı müze müdürleri şımdiy 

kadar köslerin arabalarla taşın 
dığı kanaatini besliyorlaroı. Fa 
kat benim Topkapı sarayında ha 
zine kütüphanesinde 1344 numa 
rada kayıtlı ve 991 yılında Her 
seğin Foça kasabasından Dervi 
adlı bir edip tarafından yanla 

(_<\rkan 5 inci ••:Yfaia 



• 

13 - IKtNCtTESRİN 1939 

Alman Elçisi Holan
daya Teminat Verdi 

(Bas tarafı l inci sayfadf\) 

enaleyh Holandadakl İngUlzleriıı İn
cUıereye gidecek ola.n herhangi bir 
vapurda yer bulmak bilıibare vapur 
bulamayıp Hola.ndada kalmak şıkJa • 
tından blri.nl tercik etmeleri ıazını 

l'tlmektedir. Kalacaö olanların vapur 
bulsalar daW ancak valizlerini götü
rebUcceklerdir. lialbukJ şimdiden gi
decek olurlarsa sandık vesaire gibi 
havaleli qyalarını da götüreb1lmele-
ri lçiıı ledblrler alııımL1lır. 

İnl'lliz1er ş.mdi veyahut sonra git • 
mek istedi!. _rioi veya Bolandad.a 
k.alm.ağa karar verdiklerini konsolos
luklara haber vermeğe davet edil • 
mişlerdir. 

İHTİYATİ TEDBİR İÇİN 
Reuter ajansının muhabiri İngiliz

lere yapılon bu lakllfln wf lhllyali 
bir tedbir olduğunu ve vaziyetin ne
zaketine hamledilmemcsl liıun ıeı -
dJiinl blld1rmiştlr, Buhraow şimdi az 
,ok lzale edildiği zannı vardır. Ams
lerda.m borsası düne naz.aran daha. 
müsait bir vaziyetle bulunuyor. La .. 

ha;yede de endi.şenin daha azaldığı a

tlkilrdır. 

Resmi mehafll, ecnebi meınleket • 
lerde Uolanda hakkında dolaşan bed
bln rivayetlerden dola;rı müteessir -
dlr. Yabanct muhabirlere ı-öndere -
ceklerl haberlerin sansüre tabi tutuı ... 
masına mecburlJ'eı hi!ııl olacatı lh .. 
tar edUmişllr. 

ESASLI TETKİK 
ED.YORLARMIŞ 

Brüksel, 12 (A.A.)" - Brüksel
deki Alman elçisi salı günü Ho· 
•landa krali~si ile Belçika Kralı 
tarafından gönderilen tel.grai 
muhteviyatının esaslı surette 
tetkik edılmekte olduğunu bu 
sabah Spaak'a bildirmiştir. 

ı 

BA.ŞVEKİL NUTUK 
SÖYLiYECEK 

Aınsterdam, 12 (A.A.) - Dün l 
akşam bazı mıntakalarda inkı
taa uarayan telefon mükaleme
leri b7ı.gün tekrar düzelecektir. 
Amsterdam'ın deniz limanı olan 
Dijmlliden akşam bütün gemile
re kapanacaktır. Gemiler lima
na ı;irmek için saıbahı bekliye -
ceklerclir. Başvekil yar'11 saat 
13 te radyoda bir nutuk söyliye
C<!k ve endişeleri teskine çalışa
caktır. Telefon muhavereleıinin 
dün ak.~amki inkıtaı Müssertin 
illolanda Nazi partisi tarafından 
yapılan.gayri meşru bir hareket 
§ayialarına atfediliyor. Müser -
tin ve müteaddit su·bayın bu 
hareketten suçlu olarak tevkif 
edildikleri rivayeti tekzip olun
makla beraber alınan tedbirlerin 
haklı olarak ittihaz edildiği gö
rülmektedir. 
SU ALTINDA BffiAKILIYOR 1 

Dün iki mıntakanm su altında ı 
bırakılması kararından sonra bu
gün ayrıca daha başka mıntaka
ların suya gömüldüi'>ü ilan edil
miştir. Şimdilik sular, Holanda· 
ııın bellibaşlı müstahkem mev
kilerini kap.amış bulunuyor. 

Dün, Hitlerin taarruz için cu· 
ımar!esi gününü intihap etmek 
itiyadında oldu.ğu hatırlatılıyor
dı. Bundan başka dünkü gün mü
tarekenin yıldönümü idi. Ve Mü
nch bombası dolayısile İngillere
ye karşı mevcut olan kin de teh
likevi arttırıyordu. Fakat saatler 
geçmiş hiçbir tehlike belirme
mı.ş ve halk rahat bir nefes al.m:ş
tır. 

G€rginlik azalmış olmakla bera 

Mütarekenin 
(B .. tarafı 1 inci sayfada) 

ne getirilecek hakiki ve hayati 
vazıfesi vardır. Vazifeye davet 
benim yüreğimden kopup geldi. 
O dave.e icabet tarzınızdan do
layı size teşekkür eder_im'. Kabul 
ettığiniz vazıfeler mi.hı hızmetın 
her sahasına şamildir Bu imti -
han devresinin pek çoklann;zın 
yapmak mevkıinde bulunduğu 
daha mütevazi rolü de unutmu
yo . m. 

Kraliçe bundan sonra ayrılık
lar. n acı.arından bahsetmış, tah
liye edilen yaban.cılarla çocukla
rı evlerine kabul eden kadınlara 
ieşckkü.rden sonra, şöyle devam 
etmij·r. 

I3utün ıbımlar birer fedakar -
- lıktır. Bu fedakarlığın ağ rlığı
nı hissedenlere, şunu söy !emek 
isterim: Evaek.i vazifenızi yap -
makla vatana hizmet etmiş olu
~orsunuz. istikrar ve kuvvet için 
de dahili cephcnın muhafazasına 
işti rak ediyorsunuz. O cephenin 
de kendine göre büyük tehlike -
!eri vard;r. J:lu harbi yuvaları -
mız l!ğrunda yapıyoruz. Her mem 
lcketiıı kadınları sulh ve hüsnü 
niwtin hüküm süreceği yeni ve 
d~ha iyi bir dünya yaratmanın 
imkan sahas;na gireceği günü 
sauırsızlıkla bekliyorlar. O gün 
ıgelecektir .• 

LEBRUNUN TELGRAFI 
Londra, 12 (A.A.) - İngiltere 

kralı, Fransa Cumhurreisi Lııb -
nından şu telgrafı almıııı.ı.r: 

ıber Holandanın vaziyetinin çok 
nazik olduğu tamamen idrak edi· 
liyor. Şurası da muhakkak ki, 
Holandalılar memleketlerinin bi
taraflı,gını muhafaza etmeğe son 
derece ı;2imlidirler. 
İNGİLİZ KRALININ CEVABI 

Londra, 12 (A.A.) - Belçika 
Kralı ile Holanda Kraliçesinin 
mesajına verdiği cevapta İn:gil
tere kralı ezcümle, Buyük Bri -
tanyanın, kendısine yapılan bü -
tün müracaatları daima müsait 
karsıladığını söylemekte, fakat 
bu ~fer İıı:gilterenin, sulhu kur
tarmak için mümkün olan her 
şey yapıldıktan sonra silaha sarıl 
dı~ını tebarüz ettirmektedir. 

Cevapta şöyle denilmektedir: 
İnqil!erenin harbe .girmesini 

intaç eden acil sebep, Almanya
nın Po;onyaya viiki olan teca'VÜ· 
züdür. Bu tecavü.z, Almanyanın 
komsuları hakk_ndaki siyase<inin 
yeni. bir misalini teşkil eder. Fa
kat Ingilizlerin uğurunda har • 
bettikleri en şümullü. hedef Av
rupanm mütemadiyen tazelenen 
Alman taarruzu korkusundan kur 
tulabilmesini temin etmek, Av
ru1'Ja mll!e•.ıJerinE!I istiklallerini 
ve hürriyetlerini muhaiaza im -
kanını vermek ve istikbalde bey
nelmilel ihtılifların hallinde, mus 
lihane yo;lara müracaat yerme 
cebir ve kuvvet istimaline mani 
olmaktır. 

!nuil\ere hükumetinin fikrince, 
hal ve takviye ·hususunda vücu
dü zarur unsurların nelerden iba
·ret olduğu, yukardaki sözlerden 
sarahaten anlaşılmaktadır. Eğer 
haşmetmaabınız, bana yukarıda 
tarıf edilen hedefe ulaşmayı ha
kikaten mümkün k:lacak mahi
yetı haiz Alman tekliflerini teb
liğ e' mek imkanına malik iseniz 
diyebilirim ki, Büyük Britanya, 
bu tekiifleri en dık.katli bir şekıl
de tetkik edecektir. 

LEBRUNUN CEVABI 
Paris, 12 (A.A.) - Cumhurre

isinin, Belçika Kralı ile Holanda 
Kraliıesinin mesajına verdiği ce
vap"•• ou mesajın yüksekliği ve 
asaleti Fransa tarafından fevka
lade takdiredildiği, çünkü hiçbir 
miiletin Fransa kadar sulhperver 
olmadı/V ve hiçbir milletin Av
Tupa sulhu namına Onlln kadar 
fedakarlığa katlanmadığı söylen
mektedir. 
~esa ida deniliyor ki: 
Fransız mıl,etı, bütun millet -

le!r aras;nda adil \\? de"'3mlı 

·'bir sulh temini imkanlarını hüs
nü suretle kabule amade oldu -
ğunu yine tekrar eder. Fakat, 
anıcak a>dalel esasına müs.ıenn 

biı sulh devamlı olabilir. şu hal 
de, su~ıun tesisi, istikbalde, bü
tün mılletlerin hürriyetine hür
met hususunda müsbet garanti -
ler verildiği nisbette imkan da· 
hiline girebilir. 

İnsanların endi~den veya ıs
tıraptan kurtulmaları için, bun
dan böyle hakka karşı yeni slli
kastlar yapılmıyacağından emin 
olmaları lazımdır. Adale'.sizli -
ğin zaferini tasdik eden herhan
gi tarzı hal, Avrupada ancak ge
lip geçici bir sükünet yaratabi -
lir. Tehdirle maru.z bütün millet 
!erin müştak oldukları bu sul • 
hun lehinde veya aleyhinde ka
rar vermek, artık Fransaya de
ğil Almanyaya düşer. 

Yıldönümü · 
Zaferle tetevvüç eden 'bir fe- 1 

dakar.ıkla yurtları uğrunda can 
verenlerin hatırasını taziz etti
ğimiz bu tarihte ayni hatıra ve 
ayni ümit içinde İngiliz milleti
le birleşen Frans.z milletinin 
muhabbet ve itimat duygll,arını 
haşme.meabınıza ifade etmek is
terim. Fransa ve İngil ere genç
leri, yanyana ve umumi harpte 
çarpışan bir çok büyüklerile be
raber beşeriyetin inkar edilemez 
haklarını müdafaa için bir kere 
daha savaşıyorlar. Onları sevke
den ayni idea.dir. Avn\Ja ni
z~rnının hürriyet, adale~ ve em
nıyet esasları üzerine yeniden ku
rulmasını temin edecek .bu mu· 
kaddes kav.gayı sonllna kadar gö
türebilmek için şart olan kuv -
ve ti o idealden alıyor !ar. 
İNGİLİZ KRALININ CEVABİ 

İr.ıgi.tere kralı şu cevabı ver_ 
miştir: 

.ı:ırıtanya İmparatorluğu ile 
Fransanın müşterek bir idealle 
atılıp zaferle bitirdikleri müca
delede hayatlarını feda eden va
tand~larımızın hat.rasına ithaf 
ettiğini bugünkü mesajınız beni 
derin suretle mü lehassis etti. On
ların .gösterdikleri asil imtisal 
nümunesile iftihar ediyor ve si
lah ba-şına davetine icabet edip 
ayni davanın müdafaası için o
muz omuza toplanan yurddaşla· 
rın ayni ruh ll taşıd' klarını göre
rek seviniyoruz. İngiliz ve Fran
sız milletlerini itimada müste-

Finla ndiyanın 
Tahşidatı 

(Bat laı"\fı 1 inci sayfada) 

muhtemeldir. Ve Paasikivi'nin 
h ükümetinden talimat almak ü
zere Helsink.iye avdeti icabetle -
cektir. 

ON TEKLİF REDDEDİLDİ 
Moskova, 12 (A.A.) - Tas A

jansı bildiriyor: 
İnıgi;i.zce Daily Ekspres gazete

si, }.J<scango Telgraf Ajansı Hel
sinki muha·biri tarafından verilen 
ve Staliniİı, Finlandiya tarafın· 
dan kabul edilen en son müsaa
dekiırL.luarı yeniden reddettiği -
ni bildiren bir haber neşretmek
tedir. 

Tas Ajansı, Daily Telegrafın 
verdiği bu haberin hakikate asla 
uygun olmadığını beyana mezun
dur. Fiıı.lanaıyalılar, yeni hiçbir 
müsaadekarlıkta bulunmamış ol
duklarına göre, S alin mevcut 
oımıyan bir şeyi reddetmiş o.a
maz. 

Tas Ajansın:n bildirdiğine göre, 
Finlandiyalılar, Sovyetler İtti -
hadının en küçük tekliflerini red 
delmek.e kalmayip, uzla~mamak 
hllsusundaki taannü!lerıni arttır
maktadırlar. Son zamanlara ka
dar Fınlandiyalıların, Carelie ber 
zahında ve Leningrad karşıs.n- j 
daki ce..,hede, iki üç f•rkası mev
cuttu. ~imdi, Leningrad civarın
daki fırkaların adedini yediye 
çıka.ı;ınıs..ar, bu suretle uziaşa -
mazııklannı Aşikar olaı ak gös -
termişlerdir. 

MÜZAKERELERDEN Ül\llT 
YOK MU? 

Helsinki, 12 (A.A.) - Tass A
jans.nın beyanatı ve Finlandiya 
Hariciye Nazırının cevaıbı Mos
kova görüşmeleri ne.icesinde, mü 
zakerata kafi bir esas bulunma -
dığından, bu müzakerelerin u -
mumi mevzular etrafında cere
yan ettiğini ıröstermektedir. 

Maarif Vekale
tinin Bir Kararı 

(Ba5 ıaratı ı inci .sayfada) 

mu~tur. Bu izahlara göre, Türk dili 
bır butün baiınde kabul edilerek or
ta okul ve lisede bugün yapıınıakta 
olan 'l'ürkçe ed.ebıyat ve tedrısaun.ın 
tam bir ahenk dahilinde ve biri eti -
ğerinın devanıı sa.yılmak suret.ile öğ
retilmesi esası tesbit edilmiştir. Bu 
prensipte hareket edilmesi ve günkü 
rnü!.redat programının daha vazih ve 
daha insicamlı bir §ekle konulması 

istenmektedir. 
Ana dil ögretimlnde şimdiye kadar 

debiyata başlıca esas adolunan naza
ri Edebiyat, tarihi tedrisat an'ne -
sinden kurtulunarak talebeyi Türk 
dil ve kültürünün eser ve mahsulle
rile doğl'udan doğruya temas ettir
mek yoluna gidilmesi kararlaştı.rıl -
mıştır. 

!:;unu temin iç;n muhtasar bir 
edebiyat tarihi vücude getirmek 
ve bunda as'r taksimıne dayana
rak tarih sevirlerini takip e e.de 
edilmesi lazım melekeyi kazan -
dırmak düşüncesile büyük şah
siyet.eri tebarüz e!tiren bir usu
lün tak.bi muvafık görü'.müş -
tür. Bu muhtasar edeb.yat tari· 
hine mukabil izah:ı büyük Türk 
dili ve edebiyat anto:oiisi yapıla
caktır. Ayrıca !(erek Türk edebi
yatının gerek d;lnya edeılıivatı
nm birinci s n•f adam ve eserleri 
ni tanı' an yardımcı kitaplar vü
cuda getirilecektir. Bü<ün bun -
!ar için konuşulan müsabaka sis· ı1 

temimizin en muvafık yo; oldu
ğu mütaleasındadır. Bu islahat 
ve yeni kitaplar yapılıncıya ka
dar vekillik.çe kabul edilen bu -
günkü beş kitap komisyon azası 
tarai.ndan aralarında taksim o
lunarak mürettip hatalarına va
rıncıya kadar sahife sahife l<!t -
kik olunacak ve neticeleri bir ay 
zarfında vekilliğe bildirilecek -
tir. 

Komisyon vekil tarafından ve
ıilen ve bu mevzua ait bulunan 
diğer hususları incelemiye İstan· 
bulda devam edecektir. Her haf
ta çalı.şmalar hakkında komis
"on reisi vekilliğe ra"'Or gönde
recektir. Orta okul türkçe kitap
ları üzerine de incelemeler yapı
lacai(ı için, orta oklll ö{!retır.en
leri Bedri Kemal, Tahir Nejat 
ile kolej türkçe öğretmeni Deha 
h-oro'svora memur edilmişlerdir. 

n.t bir elbirliği içinde biribirine 
bağlıyan rabıtalar bu hatıra ile, 
v.e şimdi miıletlerimizin en sarsıl
maz bir azim içinde müdafaa et
tikleri dava uğllrunda yapılan 
müşterek fedakarlıklarla daha 
ziyade kuvvet ve asalet bulmuş
tur. Müşterek gayretlerimizin 
ml!vaffakıyelle bi.eceğine, Avru
panın mütemadi cobir ve şiddet 
ve tehdi ' ten siyanet edileceğine 
ve suillüıı sağlam hürriyet ve a
dalet esasları iizerine kurulaca
~ına eminiz.• 

IKDAm. SAYFA-5 

Gut\GN ı ENKiTLERJ 1 Bulgar Ordusu-[ (;r 
Erken Başlıyan nun Terhisi -

Derslere Dair fBaş tarafı 1 inci sayfada] B • k t G s 
(Ilastara!ı 1 inci sayfada) _ve teşebbüslerden tevakki etmesidir. eş ı a ş - • a r ay 

Haydarpaşa lisesine her &ün ıelen Almanya, deniz ;yolları ıJe kendisi 

:~~ '~::~:~:::::. v,:ı~=~e ::::'~~,::: ~::~::=.'::ar~~d:=e~:::: Maçında Kavga Çıktı 
ta sınıfa girmete mecburdur.» şa. aı.q hatları Ue örülüdür. İsviçre, 

Derslerin erken başlamasına ltlrıız Belçika., Dolanda yolları ile beslen • 
eden dostumuzun bu meseleye çifte meslne imkln olmadılı cibl şbnal 

tedrlısatı neden karışbrdıtını anh - memleketlerJ de ona &eniş ölçüde hio 
7anıadık. YalnlZ Peyami Safa, Darıca bir şey veremezler ve bu yollar da 
ve clvarmdaıı &"elen talebelerin, münakale lçln kiti derecede emin de ... 
dersler doku:ıda da başlarken, şafak- ğlllerdlr. Ayrıca •lmaJ memleketleri· 
la beraber uyaııdık.Jarını, erken erken ne ıldecek her şey dahi İnt'lliJ: do .. 
trene blndd.lerJnl bUmJ1or. Onlarm nanmasının mürak&besine tabi bu -
yolculufu ile 7enl metod arasmda lunduj'u için bunların Alman:ra;ra 1 

ilci yoktur. sevkedllmek üzere bir nevi akt.arma. 
Çifte tedrisata cellnce: Peyami Sa

fa bilmbornıu kt. gerek kadro, cerek 
bütce. cerek binasulık yüzünden se .. 
klz on senedir mekleplerlmizln baı:ı
la.nnda çlfl.e tedrlsa~ yapmak zarureti 
kaf.IJSıoda kalwml!ftır. Bu zarureUn 
asıl sakat tarafı da derslerin yedi bu
çukla bqlamuı değil. öile7e kadar 
okuyan çocukların ötleden sonn. ba
ııboşı kalmalarıdır. Bu u.k.atlıim te
davisi için Maarif VekiUell elinden 
geleni yapmakta ve her sene elfte 
iedrisa& J'apan mekteplerin sayısını 

azallmaklaılır. İki üo seue sonra İs • 
lanbulda ç.fle ledrlsal k&lmlJ'acaklLr. 

Yeni vaklt cedvelJcrinln etıtlm v,. 
öireLim bakı.mwdan 7a.ııllŞ olduiu 
idd.lası.nı haklı cöst.ermek ıçln bu 7e ... 
nJ melodla lla"lsi olmı1an hidiselerl 
bil'ibirine karıştaran dostumuz,. öi -
leden sonra müzakere metodunun 
~anlış olduiıınu lsbal için de sebep
ler zlkredi.for. Pe.JamJ Salaya göre 
bu aebeplerin bafında. talebenin evin .. 
de daha ra.ha.t oalııması l'ellr. Di7or 
ki: Talebe evlııdekl kadar rahat çalı
ıamıyor. 

Muhterem dostum11Z11n bu metodun 
yanluıLıtını lsbal etmek için zikrellifl 
sebeplerin hepsin' saymıya.eata. çün
kü talebenin evindeki kadar rahat 
çalışamad.tiuu söyli.yen PeyamJ, bl4 
raz sonra kendi sözünü gene ketuL.st 
kkzip ediyor: .Bizim ne evlerimizin 
fç:lnde, ne de dıfında, öj'leden sonra 
başıboş kalan talebeyi terbl7evi me
todlarla meşgul edecek hicblr mü
essese yoktur.» diyor. 
Öğleden sonra müzakere lol.n mek

tebe ıiden talebe7i başıboş kalmış 

addelmek; hem lalebeniıı evinde da
ha rahat çah.şlığını ve hell'l de evleri
mizde talebenJn terbiyevi nıetodlarla 
meşpJ olamıyacafını iddia etmek. 
Danca.dan .söz açıp çifte tedrlsa&ta ka
rar kılıııak satlam, saUm bir prens1pt 
J'ıkmafa çahşanJann bu prenslpe par: 
par çarpmaz sendeledlklerlnl cöster
mekledlr. 

Mckleplerde denlerl erken başla~ 
mak •Ibl 7erlnde ittihaz edilmiş lıa
belli kararları eürillmete kalkanla-

1 
nn tezada dilsmemelerl lmki.n.sızdrr. l 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~R~E~L~A~MT~·~İ~Z~Z~E~T!!!!!SED!!!!!E~S~I 

baskın Hareketi 
'Fl~:r tarafı l inci sayfe..da) 

ParJs, 12 (A.A.) - Havas aJaıısı 

askeri vazıyet. hak.kında şu maJiı.nıa
tı veriyor~ 

Birçok tahminlere, Alınan kıtaatı
nm bitaroıt memleketıerJ hudutların

dada yaptıkları tahşidata ve Siegfried 
battı üzerindeki mevzilerde külliyet
ll takv,;ye harekituıa rağmen, dün 
ceııheniıı heyeti umumtyesinde tam 
bir sükfrnet hüküm sürmüştür. 

Yalnız Sarre'in birkaç kilometre 
garbinde ve ayni nehriJı birkaç kılo
metre şarkında iki Alman keşif ko
lunwı bir çıkış hareketi yaptığı ha
ber veriliyor. Birkaç mitralyöz ateşi 
olmuşsa da haklki bir muha.rebe ce .. 
reyan ctmemlftlr. 

Londra, 12 (AA.) - İnırll• tayya
relerinin Almanya üzerinde yaptık .. 
ları keşli uçuşları. diişmanuı, Mor ... 
Mavı-Turuncu işaret fltek.Jeri kullan
dı.iını meydana çıkarmıştır. Bunun 
sebebi. ı-ece, tayyareleri ı-örmek için, 
bulutlara en b'I nütuz eden IŞıiuı 

hancı renk ışık olduiunu bulmalı: ol
sa rerektlr. 

Parı.. 12 (A.A.) - Bu sabah bir 
ta.bur İncllb askeri Parls'e Kelmiş ve 
Lyon l'&rında Paris halkı tara.tından 
alkışlanmışlır. 

---oo----

TarihfBn Yapraklar 
(Baş lararı 4 üncü sayfada) 

ve meşhur nakkaş Osman tara -
fından minyatürleni yapı~an sur
nar "1:n 395inei yaprağ>nda gör
dü oı m~rasimi tasvir eden blr 
resimde kös deve (havutu) nun ö. 
nune konmuştur. Aı·kasın.a binen 
b:r adam da bunu iki çomakla 
çalır.aktad•r. Üç sene evveline 
kadar askeri müz.edek:i bu kös
lerin büyükleri araıbalara ve kü
çükleri de ç.f.t o:arak beygirlere 
yükletilerek çalınırdı. 

jqı> AHİM HAKKI KONYALI 
t!!!!!2!!!!!!~~---~~~~ 

.lV1us'ut Bir Evlenme 

ticareti yapmalarına da lmkin yok -
tur. Bu vaziyet te, Almanya fçln gl
rişflii bir mücadelede en akJlh bes -
lenme tedbiri g-erUerl ve cenubi ile 
normal münasebat muhafaza etmek
tedJr. Bu da, Sovyeı. Rusya, :n.ıaearls
tan, İtalya ve Balkan yollarulır. E
ğer, ki.fi derecede döviz tedarik et .. 
mişse ve edebilirse Almanya, Sovyet 
Rusya, İtalya, Tuna yollarının hemen 
temanıından isUfade ederek tıcareu .. 
nl muhafaza edebUecefi gibi her ne
vi ihtiyacını da clderebllecek nlsbet .. 
te ithalit 7apabtlir. Bunun için de 
muharebeyi garp cephesinde mevzt
leştirmek ve harp mukadderatllll o
rada aramak mecburiyetindedir. Yi -
yeeek, maden. iptidai madde Te pet
rol aramak ve bu mahsulleri veren 
yerlere bizzat sahip olmak hevesi. 
rarp cephesindeki büyük tehlikeyi 
dikkate almamak, harbi umumile'J .. 
lırmelı: ve kcndlsinl meşru ticaret fe
killeri içinde beıllyebilecek memle -
ketlerin normal çah,ma l.mkinlarmı 
altüst etmek ve tahriplerine • fırsat 

vermek olurdu ki, tıununla da. Al -
manya hem bata1a~tn en bü;rüfünü 
işlemiş, hem de mukadderatını daha 
geniş ölçüde bir şüpheye •erk ve 
tevdi etmiş olurdu. Bu IUbarle, Al w 

man;ra Normal'I tercih eylemiş ve 
bu maksatla da Sovyetlerle bir tica
ret anlaşmuı yaptıtı g-ibl Yng-oslav -
y .. , .... "" ı- .. 1 .. otma müzakerelerine Jri
ri$Drlş ve dJğer memleketlerle de ti
cari rabıtalar aramıya bq1am1fhr. 
Balkanlar. bu itibarla da AJmanya 
yolu IJe gelmesi muhtemel yakın blr 
tehlıke veya tecavüz ihtimalinden u
aaklaşmış bulunmaklaılır. 

Djğer taraftan İtalyanm Yunan 
hududundaki askerleriıd çekmesi ve 
dostluğunu teyit eylemesi, Romanya 
ve Macarlstanın mütekabllen budııt.

lardakJ askerlerlnJ terhis eylemelerl, 
YQl'oslavyanm bu herekeUere muva
ııi Bir vaı:lyet muhala.:ta eylemesi; 
Türk - İnılUz .. Fransız politikasının 
göslerdlil müessir faallyel te Bal • 
kanlarda.ki huzur l"e emniyeti kat kat 
arUırmqtu. ŞimdJ Bulgar hududun .. 

dakı kılaalın lerhisi de bu emnlyeıl 
bir kat daha attırmakta ve Balkan
lardaki huzur ve emnJyetin ,-enlden 
teessüs etmiş bulunduğunu iyiden J
yi.ye tavzih eylemektedir. Bu vazi
yeti umumi bir hulasa halinde 
canlandırJnak ve bir hiikme bağla -
ına.k lizım geUrse şöyle tebarüz eUl
rilebiUr: 

Balkanlara müteveccih ıi:m.d.llik 
bir Aln1an akını melhuz deg.ıdır. 

Sovyetler muayyen Politika faaliye
ti içindedirler. ltaJya Balkan rnuva
zenesinın idamesı tara!t.arıdır ve bir 
Balkan birliginın teessiliiiJne kendi 
mülahazaları dahilinde taraftardır ve 
Balk.anWarla dostluklarını takvl -
ye etmektedir. Bulgristan bitaraflığı

nı muhafaza etmektedir. Türkiye -
İngiltere - Fransa Balkanlarda sta· 
tük.onun muhafazası ve sulhün kül 
halinde devaıru ve Balkan antantının 
takviyesi emelindedirler. Balkan 
devletleri kendl aralarında sıkı bir 
diplomatik faaliyet muhalaza etmek
tedirler. Bütün bu şartlar karşısında 
da Balkanlardan harp lehlikesi uzak
laşmLjtır. Ancak, Balkanların birçok 
diplomatik faallyeUere sahne olduğu 
da muhakkaktır. 

Yalnız, bbe C'Öre daya harp tehli
kesini sadece Balkanlardan uzaklaş
tırmak davsı olmm.a.k «erektir. Vazl
yeliıı bugünkü nellce7l alın" olınast 
pek ziyade mem.nunlye& ve.rlcl ol -
makta beraber sulbü ebedıyen Bal
kanlara ikame etmek Jçin behemehal 
Balka.nlıla.rın blr blok l~inde her tür
lü menfaaUerinl le.şrlk etmeleri de 
şarttır ki, bu bloku vücude gelirebll· 
menJn en müsait zamanı da muhak
kak ki, ha devredir. Bu itibarla, neş
redilen bin bir rivayet.. tahmin ve şa
yia ara.swda Majeste Karol'u.n Tür
kiye. Yunanistan, Yugo. lav;ra dev
let reislerini bir lctlmaa davet eyle -
yeceğl ve «Balkan blokU> mevzuu ü
zerinde müşterek bir müzakereyi 
teshil edeceği hakkındaki haberin ye .. 
rinde blr ehemmiyeti vardır. Bu ara
da. Bulgaristanı da bJoka almak 
mümkün olursa hiç şilphr.ııılı: Balkan
laTda, SUlh, her türlü RJ'tJ:adan {ızi

de olarak ve Balkanlara her ceşlt fe
yiz. refah ve nimeti l'ttlrerek yılla -
nn lmtidadınca devam edebilir ve 
zaman zaman Balkanlat'ın müdafaası 
ve statükosu. ılhlnlerl işxal etmez. 

şürrnü AllMED 

İTİZAR: Atatürkün 3on Günleri 
adlı tcfrikamızı yazım:zın ç.oklu-
ğuru:ian koyamadık karilerimiz-

Polisler, İdareciler, Ajanlar Sahaya Girdiler, 

Beşiklaş Oyunu 1 - O Kazandı Maç Zevksiz Oldu 

Şeref sta'<iında haftanın en mli- ' 
him karşılaşmasını Beşiktaş ve 
Galatasaray takımları 5-ô binse
yirci önünde oynandı. 

Takunlar sahaya çıktığı zam:ı.n 
iki taraf ıa şu kadro.arile oynu -
yoriardı:. 

Galatasaray Osman - Faruk, 
Adnan - Eşfak, Enver, Celiıl -
Sa.ım, 3al.filıaddin, Cemil, Budu· 
ri, ~araL . .m. 

Beşiktaş: Mehmet Ali - Hüs
nü,• lor anım - Hüseyin, Feyzı, 
Cihat - Hayati, Hakkı, Sabri, 
Şerd, E0ref . 

Hakem Necdet Gezenin irlare-
•sinde oyuna saat 14,45 te Galata
saray,_ıar başladılar. Ortadan ge
ri çevni.len Galatasaray hücumun
dan sonra Beş.ktaşlııar mukabil 1 
hücllffia geçli.er. Oyunun ilk da
kikaları ıki tarafın mütevazın 
hücumıle geçiyordu. 

BİR İHTİLAF 
8 inci dalcikada Be~i.kt~ın tıir 

hücumunda Haklun•n a.tığı sıkı 
b:r şüt Ga.atasaTay kalesinın di
reğini sıyırarak d .şarı ç.ktı. Bu
na .be~ıı<Laşlılar go, oldu diye 
Galatasaraylılar da avut diye iti
raz etbiler. Hakem avut kararını 
infaz eltirm.ye kalktı. Beşiktaş
lılar oyuna rievam etmek isteme
diler. Ortalık kanştı. İşe zabı.a 
müdahale et:i. Ve bu iş dakika
larca sürdükten sonra fotbol a
jan. ile iki taraf idarecileri sa
haya g..rtliler. Tavassutlar ve ri
caıarla oyun tekrar Beşiktaş ka
les.nden avut atılmalLa 8 daki
ka inkıtadan sonra başladı. Fa -
ka< 'bu başıayı.ş hıç te normal de
ğıldi. Oywıclliar sinırli oynuyor
lardı. 

Bu hava içi!XU! iki takım da 
hücum <arına hız ver;iiJoer. Oyun 
da zevksİ:Z ve mütevaz.n C<!reyan 
ediyorcill. J'lu arada sert oyun ne
ticesi Salahaddin sakadanarak 
dışarı çıktı. 

BE.ŞlKTAŞİN GOLÜ 
22 inoi dakika Beşikt~ın sol

dan yapt.ğı bir hücumda Eşre -
fin ortaladığı topu Hakkı kafa 
ile Gaıatasaray kalesine atarak 
takımının b.rinci golünü yaptı. 

Bu golden sonra takımlar yi
ne bır guruıtü çıkarmak iç.n ba
hane arıyorıardı. Hakemin muh· 
telif ve müteaddit ihtarları hiçbir 
ıesir giısı.ermıyortlu. 

Oyunun ilerliyen dakikaları 

fo!bol verine münakaşa ile ge • 
çerken Salahaddin tekrar takı
mına iltihak etti. 

27 inri dakı:kada Galatasarayın ' 
yeni bır hücumunda Buduriye 
yapılan penaltıyı hakem verme
d.ği gibı Btrdurınin yaptığı hend
bolü de cezalandırmadı. 

Ve devrenin bundan sonraki 
zamanı oiki tarafın hücumlarıle 
geçerek birinci deovre 1-0 Beşikta
ş_n lehine bi ttL 

İKİNCİ DEVRE 
İkinci devreye Beşiktaşın hü

cumile b~landı. Ve oyun Gala
tasaraya geçti. ilk dakikalar Be
şiktaş yarı sahasında devam e
derken Beşikıaşlılar da canlan
dılar. Ve onlar da Galıı~asar.ay ka
Jrsır.e inmive ·b~ladaar. Bu hal 
15 dakika kadar sürdü. Galatı- 1 
saray .ıı.ar yemden hücuma geçe
rek sayı çıkarmak için uğraşıyor
lardı. 

Bu sırada Budurinin kuvvetli 
bir sütünü Mehmet Ali güçlükle 
kurtardı. Galatasaray hücumu 
devam ederken Beşiktruı kalesi 
<le bır hayli karışıklık geçiriyor
du. 

Dakikalar ilerledikçe bu sıkıs
'll"a Galatasaray kalesine intikal 
etti. 

Bu da uzun sürmedi tekrar Ga
latasarayın kuvvetli hücumları 
devam ederken Beşiktaş hakiki 
bir tehlike daha atla•tı. Beşik -
taş kalesine hep birden hücum 

eden Galatasaray hüeum hattı 
muhakkak bir gol fırsatını kaçır
dı. 

35 inci dakikadan itibaren <bü
tün hücumlar Beşiktaş yan sa -
hasına geçiyordu. Fakat çok sı
kışı!; oynıyan Galatasaray hü -
cum hattı hiçbir iş göremiyordu. 

Oyunun bundan sor.raki zama
nı c!a Galatasarayın tazyiki al -
tında devam ederek maç 1-0 Be
şikcruıın galebesile nihayetlendi. 

KA.R.AGÜMRÜK - ANADOLU 
1-2 

Dün Seref stadında oynanan 
ikinci küme maçlarından Kara -
gümrük _ Aııad.o.u karşıl~m.ası 
daha düzgün oynıyan Kar~iım
rüğün ı~ gaıebesile bitmiştir. 

SÜLEYMANİYE - İST. SPOR 
0-4 

İkinci oyun istanbulspor ile Sü
leymaniye arasında ıdi. Hakem 
Feridunun idaresinde oynanan 
'bu maça Süleymanıye en kuvvet
li takımı ile çıkmış lstanbulspor
lular da geçenlerde sakatlanan 
iki üç ovuncularından mahrum 
idL Oyun İ.stanbulspon.ın hücu
mile b~ladı. Fakat ço.< şanssız 
olan ve ilk dakikalarda sa -
katlanan Orhan ve Cihattan 
sonra 9 kişi ile maça <levanı 
eden İ.stanbulsporlular birinci 
devreyi 2--0 mağlüp bi1irdıkten 
sonra ikinci devrede de çaLşkan 
oynamalarına rağmen lam kad -
ro ile oyniyan Sü.eymanjye kar
şısında mukavemet edemiyerek 
Süleymaniyenin gollerine mani 
oları,adılar. Ve fırsatlar kaçırmı
yan 3üleymaniyelı.ıer maçı 0-4 
galip bitirdiler. 

VEFA - TOPKAPI 
0-5 

Üçüncü maçı Vefa - Topkapı 
yaptılar. İki takım da her zaman· 
ki kadrolarile sahaya çıkl.lar, ha
kem Tarık idi. Oyuna Vefalı;ar 
başladılar. Ve rakiplerile daha 
faik oyniyan Vefalılar ilk anlar
da yaptığı tek bır go.den sonra 
•başka sayı yapmağa muvaffak o
lamada.ı b.rınci devre 1-0 vefa 
lehine bittL 

İkınci devre Topkapının hü . 
cumile başladı. Tekrar hakimiye
tialan Vefalılar 4 üncü dakikada 
ikinci, 30 uncu dakikada sağ açık 
ları M<>hmet vasıtasıle üçünrü, 
39 ve 44 üncü dakika.ıarda Hakkı 
tarafından dördum:;ü ve beşinci 
goller ya pılciL Ve ne ticede 5--0 
Topkapmın aleyhıne bit'.i. 

FENERBAHÇE - KASIMPA.ŞA 

0-1 
Fenerbahçe s'adında oynanan 

lik. maçında Fenerbahçeliler ek
sik bir kadro iie Kasımpaşa ile 
karşı:asmışlar ve birinci devr~ -
yi 0--0 bitiren iki takım ikınoi dev
rede <iJk zevkli bir oyun oyna -
dık'. an sonra Fenerbahçeli;er bu 
maçı 1-0 lehlerıne çevirmeğe mu
vaffak olarak bitirmişlerdir. 

BEYOCLUSPOR-GALATASPOR 
1-3 

Taksim stadında ilk maçı Be
yoğluspor ile Galataspor yaptılar. 
Baştanbaşa zevkli oynanan bu o
yunda hikim olan Beyoğluspor
lular sahadan 1-3 galıp çıktılar. 

BEYKOZ - H1LAL 
0-2 

Taksim stadında oynanan Bey
koz - Hilal maçı da iki tarafın 
.gayretli bir oyunile başlamı.ş ve 
Beykozlular daha hakim oyniya
ra.k Hiiali 0-2 yenmişlerdir. 

BARUTGÜCÜNÜN MAÇI 

Baru•gücü sahas;nda kesif bir 
kalabalık önü.nde Barutgücü B 
takımı Y edikule Gençler Birliği 
B t;kımı karşılaştı, Barutıgücü 
2-5 maçı kazandı. 

Ayni klüplerin A takımları kar 
şılaı;arak 0-1 Barutgücü A takı
mı galip geldi. 

- - -
Baş,.Diş, Nezle. Grip, Romatizma 
l'evralji, kırıklık ve tutun ağrılarınızı derhal keser 

icabında gUnde 3 ı aşa alınal>lllr. 

Akşam gazetesi sahibi ve Baş
muharr;ri S1vas Mebusu Bay Nec
meddin Sadak'ın kızı Bayan Nec
la Sadakla Bay Necdet Erdenin 
nikahları Beyoğlu Belediye daire
sinde aile ve akrabaları İıuzurile 
yapılmışt . r. Tarafeyne saadet te
menni ederiz. iiid•e•n•b•.z•ü•r•d•i•le•r•i•z.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim' ~ - - - - -
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Arap Orduları lstanbul Boğazına 
Kadar Gelip Dayandılar 

Fakat Mehdi Halife ol~ca İsa-ı 
nın veliahtıliğini ı;ekeınedL O da 
tıpkı babası l(Lbi ve.iahV!iğe İsa- ı 
yı de.itil oğulları Hadi He Harunu 
bırakmak istiyordu. Bu sebeple
dır ki, resmen veliaht olan İsayı 
sıfattan istifa etmiye, Jıfilfilet hak
kından va:ı:geçirnıiye çalışt ı. 

Fakat İsa bu tekliflere ve ta -
deplere yanaşmadı. 

İsa o zaman Kiıfede vali bulu
nuyordu. Servet ve arazi sahibi 
oldui(undan Mehdınin kendisine 
y,aptığı para teklıfıerini reddettı 
Bunun üzerıne Mehdi onuKiıfe va 
liliğinden azletti Yerine de ken
di adamlarından Ravalı isminde 
birini ~nderdi. . 

Ravah'm Küfedeki vazifesi, !sa
nın bır kusurunu bulup Halife
ye bildirmekti. Bunun üzerine 
Mehdi de: 

- Böyle. kusurlu adam Halife
liğe namzet olamaz ... 

Diyerek kolayca onu veliahllik· 
ten a z-ıedeb ılecekti. 

Ravah Kiıfeye gitti. Vilayeti 
İsadan ıeslim alarak işe başiadı 

ııtr tarafa hafiyeler koydu. 
Gözcüler dikti 
Hunıar !sayı dalına tarassut e

decekler, ya bır kusurunu ve ya
hut ta onun aleyhinde herhangi 
•bir daıva açacak bır adam bula -
caklardı. 

İsa, Mehdinin bu pliınını he -
men anladı ve (Ravah) a bunu 
tatbik ıçin iınkan vermedi. D<:ığ
ruca KWe harıcinde olan evıne 
;;ekildı. Kımse ile görüşmez ve 
dışan çıkmaz oldu. Yalnız haf
tada bır defa cuma namazı için 
camie ızeliyordu. 

Bıi vaziyet karşısında Mehdi
nin valisi İsayı lekeliyecek h iç
bır kusur, hıçbır bahane bula · 
madı. 

Böylece aradan ·bir sene geçti. 
Mehdi, saıbırsızlandıb;a sabır -

sız ll[lıyor. Haber üstüne haber 
yolluyordu: 

- Hani İsanın kusuru? ... 
Diye soruyordu. Nihayet vali 

şöy le bır mazbata yaptırarak 
Mehdiye ynlladı: 

•İsa, cuma nam..,,larmı kıl
mak k:in camı önüne kadar 
atı ile geliyor. Hayvanının et 
rafa sıı;;rat\.ığı necaset müsiü
ma.ıı.!arın üzerlerini kirleti -
yor. Hayvanı etrafa necaset 
sıı;;ratan •bir adam nasıl Ha
J:ife olur?• 

Bu bahane Mehdiyi tatmin et
medi. Böyle adi ve.sileleI'le bayı 
halkın gözünden düşüremez onu 
veiiaohtlikten çıkaramazdı .. 

Vali ·Ravah. a yazdığı cevap -
ta daha başka ve ciddi sebepler 
aramasını, ayni zamanda da Ku
fe camıınin önünde, İsanın atının 
durduğu yere ağaçlar diktirmesi
ni, bu suret.le. hayvanın etrafa ne
caset sıçratmasına mani olması
nı bildırdi. 

Bu ağaç diki.len yer bugün bile 
cMevziülhaşep• ismi ile yadedil
mektedir. 

Bir sene daha geçti ... 
İsa kuma2JCa hareketinde de

vam ediyor, kendisine kusur iza
fe edilmemesi ıçin evinden dışarı 
hiç çıkmıyordu. Kimse ile götiiş
müvordu. 

Nihayet Mehdi bu suretle ba
şa çıkamıyacağmı anladı. İşi yi
ne tatlıya bağlamak ve güzellikle 
halletmek istedi. Amcasının oğ
lu cA'bbas• ı İsaya gönderdi. 

A;tı.bas, İsayı kandırmak için bü
tün talakatını ku1landı. 

- Bak, dedi, artık adam akıllı 
ihtiyarladın .. bundan sonra dün
ya saltanatının gailesi ile uğraş
n .a ı< senın için fazla zahmet de
ğil mi? Mehdi sana istediğin ka
dar para veriyor. Al bu serveti, 
vaz ge~ hilafet sevdasından .. Ken
di halinde ve rahatında kendi key
fine bak ... 

İsa nihayet razı oldu ve bu sa
yedr,_de Mehdi, kendinden son
ra oglu (Hadi) yi, ondan sonra 
da oii;lu (Harun) u yeriıne veli
aht iJfı.n, ettirdi ... 

M.ehdi, (İsa) nm veliahtlik
ten bu suretle ve kendi arzusu 
ile çekilmesi ützerine oğullan 
Hadi ve Harunu resmen veli -
ahti il.fı.n etmişti. 

Yine tarihl bir tekerrürden bah 
sedelim... Her Halife, eğer iki 
oğlu varsa bunların ikisini de 
memnun etmek için veliaht ilan 
ederdi. Birisi Saltanata geçti mi, 
babasının emir ve vasiyetini tu
tacak yerde kardeşini atlatıp ye
rine kendi oğlunu bır-.kınak he -
vesine düşerdi. Çünkü babası da 
öyle yapmıı;tı, dedesi de ... 

İşte bu yüzdendir ki, Abbasi 
devletinin Halifeleri senelerini 
hep kardeşler arasında harp ve 
münafereUe a:ecirm~Jerdir. Ta, -

rihin, daima her cülus ta tekerrlir · 
eden bu ibretli hakikat kwhala
n bunların hiçbirisine bir inti -
hah dersi vermemiştir. 

Mehdinin oğlu (Hadi) de, tıp
kı (Abdullah), (Mansur) gibi ken 
di evlat.arını tahta varis kılmak 
sevdasına kapıldı. Bu h;rs daima 
tekerrür edecek ve Haruııürreşit 
gibi akl;ı bir insana da sürülecek
tir. 

Mehdinin zamanı, dahili ve 
harici bırçok harpler le geçti. 
Bunların ıçinde en mühim.erini 
Rumlar ve İstanbul üzerıne ya -
pı!an akınlar teşkil eder. 
Arapların Arabistanda biribir

lerini yemekle me.şgul oldukları
nı gören İstanbul Rum impara
torluğu derhal kuvvetli bir ordu
yu harekete getirdi. Fırsat bu f:r
satt ır, dıye Arapların Üzerlerine 
yürüdü. 
Eğer Mehdinin küçük oğlu •Ha

run• un cesaret ve kahraman.lığı 
olmasa idi Maraş ka.le6ine kadar 
gelen Rum orduları Ar<lJbistanı 
çabuk ve kolay istila edebilecek
lerdi. Fakat Harun, kuvvetlı bir 
Arap ordusu ile Rumların üzer
lerine atıldı. Onları geri püskürt
tü. Anadoiuya kadar sürdü. 

Harun, bir müddet sonra Rum
lar üzerine ikinci bir sefer yap
tı. Vakıa Rumlar Araplar üzeri
ne hücum etmem~lerdi, fakat 
Harunun maksadı onları Anadolu 
dan da çıkarm1'k, hatta imkan o
lursa lstanbulu bile zap.etmekti. 

Harun bu emelinin hepsine de
ğilse de bır kısmına muvaffak ol
du. 

Arap orduları Anadoluyu baş
tanbaşa geçerek İstanul oğazına 
kadar geup t ~ . nd.lar. 

Rum Lnpar<> .oru ürktü. Ne ya
pıp yapıp Arap serdarmı köJlcl!r- 1 
mak içın her çareye ·b~·.rurdu . .Her 
sene yetmiş ıbin aıtıJı •,,;eıı-r..ek ü
zere yapılan üç seneiık muvak -
kat bir ır.u;aJ aJıar .. ame Arap ordu 
sunu İstanbula gırmekıen me -
netmiş ve hatlfı. Ar.ado .uyu tah
liye edip gcns.n geri Arabista
na d<inmiye mecbur kılmıştı. 

İstanbul boğaz.na kadar daya
nan ve diışmana aman dedir.en 
kuvve.li bır ordunun yetmiş bin 
aıtına tama ederek za.foerıni para
ya değ~tirmesi tarih sayfalar .na 
(Harun ı lehine kaydolunacak 
bir vak'a olarak geçemez, kµıa
atindayız. 

Harun niçin geri döndü? 
Bunun sebebini daha ziyade 

Salt~nat hırsında arasak yanıl
mııı olmayız. 

Çünkü, Mehdinin nazarında 
küçük oğlu Harun çok kıymetli 
bir mevki almıştı. Harun, lıjte 
bu mevkiden ve sevgiden istifa
de etmek, kardeşi (Hadi) den ev
vel saltanata geçmek hususunda 
babasını kandırmak istiyordu. Ni 
tekiın buna muvaffak ta oldu. 

Ol<;lu amma ... Varmak istediği 
neticeye varamadı. 

Mehdi, Rum gazasından dö , 
nen küçük oğlu (Harun) a (Re
şit) lakabını verdikten sonra, o 
sırada Bağdatta bulunnııyan bi
riııd veliahdi ve büyük oğlu (Ha
diJ ye de veliahtlik hakkından 
vazgeçmesi için bir mektup yaz
dı. ~'akat Hadi hiç oralı oımadı. 

O bir kere resmen birinci veli
aht ilan edilm~ti. Yine bu sıfat
la halktan biat alınıştı. Bun.lan 
bırakıp kendi .kendine bu güzel 
saltanat emelinden V"-2'geçmek 
nasıl kabil olurdu? 

- Hayır, dedi. Bir hak resmen 
benim hakkımdır. Harun ben -
den- sonra saltanata çıkar. O be
nim veliahdim olur, ben onun 
değil. .. 

Mehdi bu cev<lJbı aldıktan son
ra Hadiyi Bağdada ç'lfı.rmak is
tedi ve ona bir mübaşir yolladJ. 

Hadi ise babasından .ıelen a
damı. blr güzelce patakladıktan 
sonra zindana attırdı. 

Bütün bunlar, saltanat denen 
ihtira& etrafında baba ile oğlu, 
karde.şle karde.şi birihirine dü -
şüren binbir ihtirastan birini da
da gös\.erir. 

Mehdi, oğlu Hadinin bu hare -
kelini görünce, yanına küçük oğ
lu Harunu alarak Hadi üzerine 
yürümek için Bağdattan çıktı. 

Masebezan denilen bir yere 
vardı. Burada bir müddet konak
ladı. 

Fakat ecel, bir oğluna saltanat 
temin etmek için d iğer oğlu üze
rine yürüyen bu babaya daha i
leri gitmek için aman vermedi. 

(Arkası var) 
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SOLDAN SAGA ve YUKARIDAN 
AŞAGI: 

1 - Sevinçli ırün. 2 - Mukaddes 
sopa - Edaı - Bir yemiş. 3 - Türkis
!anda bir şehir. t - Arz parçası. 5 -
Vasııa - Beyin. O - Mina.re. yapan. '7 .. 
Tath delil. 8 - Şöhret. - Fikir - Hece. 
9 - Edal - Israr. 10 - Bir şehir - Par

ııa. 

Deniz Tutması 
KendJslnJ deniz tutanlar bunun i

ra.zını daha lyl bilir. 
Tedavlst: Yemeii az ve tedbirli ye • 

melL Alkollu, gazlı veya buzlu meş
rubat içmemeli, Kalçada.n mide hiza
sına kadar fanila kuşak sarmalı. B~ 

vücuttan aşağı vaziyette güvertede 
yatmalı, Mümkün olduğu kadar baş
ka şeyler '1üşünmelJ. 
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ıı:apanış 

Sterlin 5.24 
Dolar 130.36 
Frank 2.96875 
Liret 6.895 
ııveç Fi 29.27 
Florin 69.495 
Rayşmark 

Belga 21.2515 
Drahmi 0.97 
Leva 1.6375 
Çek Kronu 
Peçe ta 13.1825 
Zloti 
Dinar 2.495 

Yen 31.9615 
İsve9 Kr, 31.19 
Ruble 

ESUAM ve TAllVİI..AT 
l\Ierkez Bankası peşin lll.50 

TAKViM ve HAVA 

13 İKİNCİTEŞRİN 1939 
PAZARTESİ 

ıı inci ay Gün: 317 B. Tqrln 31 
Hicri 1358 Komi: 1355 
Şevval 1 Kasım: 6 
Güneş: 8.U Akşam: 16-53 

Öğle: 11.58 Yatsı: 18.21 

İkindi: 14.37 İmsal< 5.03 

1 
HAVA VAZİYETİ -

Yeşllköy meteoroloji lslasyo -
nundan alınan m.aliimata göre dün 
hava yurdun doiu ve cenup do -
ğwu bölgeleri ile, Karadeniz.in 
şark kısmında kapalı ve yer yer 
yağujlı, diğer bölgelerde umuıni.yetle 
bulutlu re9m.lşllr. Rüzgar şimal ·ıstı -
kaınellen orta kuvvette eıımlşllr. 

Dün İstanbulda. hava tok bulutlu 
,.eçmiş, rüzgar şimali şarkJdeu sanl • 
yede 2 - 3 metre bızla e~'"Dliştir. Saaı 
H le hava tazyiki 1022,1 mlllbardı. 
sühunet en yüksek 15,6 ve en düşük 
9.0 santigrat olarak kaydedilmlşlir. 

ŞEKERCi 

H. Mustafa ve Mahdumu 
Sayın müştertıerının Bayramını 

kutlular 

ıı.'-anunl Mümessili ve Ne~riyat Di
rektörü: A. Naci, Basıldıiı Yer: 

Son 'l'eigra! Basımevt. 

UROLOG- OPERATÖR 

Dr: REŞİD SAMİ BERKER 
[idrar yolları mütehauıaı] 

Beyoğlo, istiklal cadde•! Mis soka~ı No. 1, Tel: 41443 

iKDAM 

Tiyatro 

13 - bı:'tNciTEŞRİN 1939 

Herkesin Üzerinde İttifak 
Ettiği Bir Hakikat: 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra Üç Günlük Radyo Programı 
Ankara Radyosu 

- DALGA IJZUNLUOU -

Eogen Onegln opera.sınd&n PereWd, 
Vals, ve Mazrulıa. saaı 22.00 Memle
ket saat ayarı, ajans haberleri, zlra
a._t, esham, kambiyo .. nukut borsası 
(flal). Saal 22.20 Serbest saat. Saal 
22.30 Mülk (Opera aryalan - PL) 
Saat 22.55 Müzik (Cazbant - PL) Sa
at 23.25 - 23.30 Yarınki 11roı-ram ve 
kapanış. 

1 kullanmak şartile 

1 Radyo/in l'A.Q. U,H-. UIN .... M ıı;w. 

'r.A.P. 11,'ll -. MU .... il Aw. 

11u -. ua il-. 1.16> ıı:w. -
(Bayram :ınünasebetlıe ya

rın ve öbür gün ıgazeteıniz 
i:n.tıişar etmiyeceğinden bu -
gunJ üç gıinıük radyo prog
mıru •bınien koyuyoruz) 

Saat 12.30 Program, ve memleket 
saat ayarı. Saat 12.35 Ajans ve mete
oroloji haberleri. Saat 12.50 Türk mü
•IS-1 (Pi.) Saat 13.30 - 14.00 Müzik 
(Karışık Hafif Müzik - Pi.) Saal 
18.00 Program. Saat 18.05 .ft.lemleket 
saat ayarı, a.jans ve met.eorolojı ha -
berleri. Saa.1. 18.25 Mi.izik (Radyo 
Caz Orkestrası). Saat 19.00 Konuşma 
(Çucuk Terbiyesi). Saal 19.15 Türk 
müziğJ. Cemal kimli Gönen~'ln bi -
rinei konseri. Saat 20.15 Konuşma 

(Aile zıraatl: Tavukçuluk). Saat 20.30 
Türk müzjii (Fasıl heyeti). Sa.at 21.15 
Müzik (Küçük orkestra - Şef: Necip 
Aşkın.) 1 - Bruno Marks: Küçük As
kerler (Fantezi). Z - Paul Lncke: Ye
şil vadilerde bir Randevu. 3 - Edu
ard Kü.nneke: l\olavt elbiseli hemşıre
ler operetinden marş. 4: - Faolo Tosto: 
Bir puse için. 5 - Berlot: Balet sah

nesi. 6 - Paul Llncke: Mlıabi Marş. 
'1 - Tschalkovsky: Kanzonetta (ke -
man çin konserto). 8 - Jao Grit: Ci
ı;eklcrln güzelliği (Vals) 9 - BeeUıo

ven: İskoçya ha.vaJarı. 10 - Franz Le
ha.r: Şen dul opereıinden Vals. Saat 
ZZ.00 Memleket saat ayarı, ajans ha
berleri, ziraat, esham - ta.hvilit, kam
biyo - Nukul borsası (flal). 

Saat 22.20 Müzik (Küçük orkes -
tra - Yukardaki programın devamı). 
Su.t 22.35 Müzik (Konserto: Keman 
ve Alto için - Mozart) (Pi.) Saat 
23.00 Müzik (Cazbant - Pi.) Saat 
2J.Z.5 - 23.30 yarınki program ve ka

Pa.nl'I· 

SALI 14/11/1939 

Sa.at 12.30 Program, ve memleket 
saat ayarı, Sa.al 12.35 Ajans ve meıe
orolojl haberleri. Sa.at ız.so Tü.rk mü
ziil. Bağlama ve cura. Ue oyun ha
vaları ve turküler. Takdim eden ve 
caJan; Sadi Ya.ver Ataman. Okuyan~ 
lar: Mefharet Sağnak, Mahmut Ka -
rmdaş. Saaı 13.30 - 14.00 Müzik (Ka
rışık hafif müzik - Pi.) Saat 18.0ı. 

Progra.nL Saat 18.05 r.ıemleket saat 
ay&rı, ajans ve meteoroloji haberlerı, 
Saal 18.25 Müzik (Dans müziği - Pi.) 
Saat 18.55 Konuşma (Ulusal Ekono -
mİ ve arttırma kurumu). Sa.at 19.10 
Türk müziği. Cemal KB.mil Gône.nçin 
ik.lnci konseri. Saat 19.50 Konuşma.. 

Sa.at 20.05 Türk müzağl: Klisik 
program. Ankara radyosu kiline ses 
ve saz heyeti .. İdare eden: Mes'ut Ce
mil. Saat 21.00 Konuşma takdimi: Ha
lil Bedii Yönetken. Saat 21.15 l'tlüzik 
(Radyo orkestrası .. Ş~f: Hasan Ferit 
Alnar). 1 - G. Verdi: Talihin Kud -
retı (Uvertür), 2 • A. Boieldieu: La 

Dame Blanche (Uvertür). 3 - St. Mo
niuszko: Halka operasından l\lazurka. 
4 - B. Marschner: Hans Deillng ope
rasından uvertür. 5 - 5. Tschaikovsky 

ÇARŞAMBA 15/ll/1939 

Saat 12.30 Program, ve memleket 
sa.at ayarı. t 12.35 Ajans ve mete
oroloji baber1erL Saal 12.50 Türk mü
ziği (PL) Saal 13.30 - 14.00 Müzik 
(Küçük orkestra - Şef: Necip Aşkm) 
1 - Frederiksen: Groenland suiti. 2 -
Delibes: 1\-lenba - Balet suiti. 3 - Zi
koff: Romaneska (Fantezi). 4 - Bec
ce: İtalyan suiti, No. 2. Saat 18.00 
Program. Sa.at 18.05 Memleket saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 
Saat 18.25 Türk müziği (Fasıl heyeti), 
Saat 19.25 Konuşnıa (Dış pollUka. h3.
dı.selerJ). Saat 19.40 Türk müziği. Ca

lanlar: Vecihe, Fahire Fersan, Refik 
Fersan, Cevdei Çağla. 1 - Okuyan: 
Radile Erten. 1 - Lemi - Hicaz şar
kı: (Sorulmasın bana yesim). 2 -
Tamburi Cemil - Hicaz şarkı: (Hep 

saye va.slu;ıda gönül). 3 - Şevki Bey -
mcaz şarkı: (Firakınla zalim). 4 -
• • • • - Hicaz Türkü: (Elli. gözle
rine kurban olduğum. 2 - Okuyan: 

Necmi Rıza AJuskan. 1 - İsmail Hak.
kıh Bey - Ra.st Yürük semai: (Gül -
ıeode ylne abu enin eyled..n bülbül). 
2 - Lemi - Rast şarkı: (Yok mu ca
na) 3 - Ali Rifat Bey - Ras' şarkı: 

(Anl&taymı halimi dinldare.) 4 - De
de - Rasi şarkı: (Yine bir giilnihal. 

5 - Rast saz semaisi. Saat 20.ZO Tem
sil: Aile dostu - Yazan: Ekrem Reşit. 
Saat 0.50 Konuşma (Haftalık posla 
kutusu),) Saat 21.20 Müzik (Riyase

ti cumhur Bandosu - Şef: İhsan Kiln
çer). 1 - J. Fueik: Marş 2 - F. Suppe: 
Dafil süvari uvertürü. 3 - A. Glazou

nov: Konser Vals'ı 4 - Saint - Sa.ens: 
Sekizinci Benry operasından. (a) A

şiretlerin gtrlşJ; b) İskoçyalı sevda

sı, c) Çiğan dansı; d) Final. Saat 
22.00 Memleket saat ayarı, ajans ha -

berlerl, ziraat, Esham - tahvilat, kam

biyo - Nukut borsası (fiat) Saat 22.20 
Serbest saat. Saat 22.30 Müzik (Ope
ra Aryaları - Pi.) Saat 22.55 Müzik 

Cazbant - Pi.) Saat 23.25 - 23.30 
YarınkJ program ve kapanış. 

Her g-ün yalnız kısa dalga 31, 7 m. 
9465 ke/s postamızla neşredilmekte 

olan yabancı dillerde haberler saatle
ri aşağıda cösterU.miştlr: 

İranca: Saat 13,00 ve 18,45 de 

Arap9a: Saal 13,15 ve 19,45 de 

FransJzca: Saat 13,45 ve 20 15 de 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

13/11/939 Pazartesi günü akşamı 
Saat 20,30 da 
ŞERMİN 

Yalnız 7 gün zarfında ı 

U A 1 H RE 1 

DEGiŞIKLiKI 

inanılacak 

şey değil, diyorsunuz -

BİZZAT TECRÜBE 
EDİNİZ 

Ancak bjr halta zarfında, bin
lerce k:ıdınlar, bütün buruşuklukla
rınd.an kurtuldular ve bir çok sene 
gençleştiler. ' Alimler, yas ileriledikçe 
buruşukluklann meydana geldiğini 

keşfetmişlerdir. Çünkü, ibtiyarlaQ.ık

ta cild birçok klymetli unsurlarını 

kaybeder. Bu unsurları iade ediniz; 
ci-ld yeniden tazele~ir ve cantanıı·. 

İşte Viyana tln iversitesi profesö
rü Doktor STEJSKAL'ın şayani hay
ret keşfi de budur. Genç hayvanların 
hüceyrelerinden istihsal ve tBİOCEL> 
tabir edilen cildi ihya eden bu kıy-

Bayan D. BRAMALLE, bir halta 

zarfında tecrilbe ettiği bu yeni gti-

zellik tarzı tedavinin 

den hayrette kaldı. 

cazjp tesirin-

metli unsur 5imdi, pembe renkteki 
Tokalon kreminin terkibinde mev-
cuddur. 

Her ekŞam yatmazdan evvel bu 
kremj kullanınız. Siz uyurken cildi -
nizi besleyip gençleştirecek ve buru
şukllıklarınızı giderecektir. Ancak bir 
hafta zarfında senelerce genç görü -
neceks:i.n iz. Gündüzler ' için yağsız 

beyaz renkteki Tokalon kremini kul
lanınız. Siyah benleri eritir ve açık 
mesameleri sıklaştırır. Birkaç gün_ 

zarfında en sert ve en esmer bir cil
di yumuşatıp beyazlatır, 

Dişlerinizi tertemiz, 
bembeyaz ve sapasağ
lam yapar. Ona yir
minci arır kimyasının 
har:kalarından biridir, 
denebilir. Kokusu gü
zel, lezzeti hoş, mik-

roplara karşı tesiri 
yüzde yüzdür. 

Sal,)ah,, öl!le ve ak•am her 1·emekten sonr'l günde 3 defa 

• 

kul1ananlar dişlerini en ucuz şe
r·aitle si~orta ettirmiş sayılırlar. 

lstantul Elaklrik Tramvay ve Tünel 
Umum Müdürlllgündan 

isletmeleri , 

1 - Muhammen bedeli 3150 lira tutan 875000 adet muhtelif makbuz tab'ı 
işi açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muvakkat teminat 236.25 lira dır. 

3 - Eksiltme 23/11/939 Perşembe g ti.nü saat 15 de metro han binasının 5 
inci katında toplanacak olan arttırma ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 _ Bu işe ait sartnameler idareninlevazım müdürlüğünden parasız teda· 

tik eclilebılir. 
5 - isteklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat teminatlarile. il3n edilen 

gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. ~9304> 

• i Si 
1940 küçük cari hescıplar 
İKRAMİYE PLANI 
Keşirleler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 İkinıciteşrin 

taırilılerinde yapılacaktır. 

ve kumbarasız lresaıplarında en az elli liraısı bu
lunanfar kuraya dahil edileceklerdir. 

1940 iKRAMiYELERi 
ı Adet 2000 liralık - 2000_ - Lira 
3 ,, 1000 ,, - 3000. - ,, 
6 ,, 500 ,, - 3000. - ,, 

12 ,, 250 ,, - 3000. - ,, 
40 ,, 100 ,, - 4000. - ,, 
75 ,, 50 ,, - 3150. - ,, 

210 ,, 25 " - 5250. - ,, 

Türkiye t; Bankasına p.aora yatırnıak1a yalnız para. biriktir
. miş obnarz, ayrıl zamandataliıntıi de denemiş olursunuz. 


