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Alman Tayyareleri Diin Belçikaya Ait Liyej 
Mıntakası Uzerinde Uçuş Yapmak istediler 

Hitler . Belcika Ve H olanda Hü- 1 

"Korsika, 
1

Sovyet- Romanya 
' ' T ' G . ı·v· A ld k ~ dl n11 ·G··d d. unus .. ,, ergınıgı ~a ı Um ar arına lY~ eSQj On er l Romada Yapılan tezahü-

- .. . 1 rafta İtalyan Talebeleri Bu Vaziyet Yeni Balkan Blokunun 
işte Biz Buna Böyle Bağırdılcır Tesisini, Yugoslav- Macar Ademi 

. 

Muarızız.. jaE;~~=~t::::::sa:~ Tecavüz Paktını Kolaylaştırmış 
Venooik sarayında Dllçe taraf.n
dan söy!enen söz.erin, Avrupa 
harbi karşısında itaıya t arafın
dan ittihaz edilen intizar vaziye
tinin yeni bir delili oklllğunu söy
lemektedirler. 

Ortaya konan ve iyi
litine kanaat edilan 
bir uaul üzerinde ısrar 
etmek, onu tekemmüle 
sevketmelı elbette ki iı-
leri ile usulleri yazar 
bozar tahtasına çevir
mekten daha iyi ve 
hayırlıdır .• 

Yazan: Şükrü Ahmed 
D11 politika bi!.dlselerlnln slikdna. 

dotru rlttlfl ıu sıralarda ır ... eteleri
mWl.e iç meselelerimize doğru bir 
dönüt ve alaka başladı. Günün en 
hareketll mevzuları arasında maarif 
itleri cöze oarıuyor. 

Garıı cephe sinde: in,ııızlerio maskelenmiş aiır to planndan biri 

Cumhuriyet Türk1yesi Jçin mu
bakkak ki, birinci plandaki işlerin 

en başında. maarif işleri l'ellr. Bü
kômel için oldu;tu ıribi halk için de 
vaziyet böyledir. Her ev mutlaka. ya 
çocuiu Jle, ya ana, baba veya uzuv
larmda.n biri ile talebe olarak, öğ
retmen oJarak, idareci olarak bizzat 
veya binnells kültür işi ile alaka
lıdtr. Bu IUba.rla da maarif ve u
mumiyet itibariyle kültür işleriml-

1.İD ayn bJr hususiyeti vardır. 
Münakaşa mevı:uJarı arasında 

muhtelif meseleler vardır. Fakat, biz 
bunlardan yalnız birsini bugünkü 
J'&zımıı.a mevzu ittihaz ediyoruz. O 
da, mekteplerin derslere başlama 

aaaUeri hak.kında konan usul ve ta.t
blkidlr. İlk önce mekteplerin erken 
&ÇJidJiındım tlkllycl edildi. Arkasın
dan iiBI üste beı ders okutuldufu 
ve talebenin bunaldığı söylendi. Bu
nu, öğleden soura.kj müzakere saat
lerinin faydasır.lığı yolundaki iddia
lar ta.kip eylemeye başladı. 

Bu us11l iyi midir, daha iyisi var 

mıdır ve.. yapıJabilir miydi? Belki, 
bu haddi zatJnde bir münakaşa mev
ıuudur. Bizce takip edilen sistem 
nazari halde en mikuJ ve olgun sis
&emlerden biridir ve .. hic bir güçlü
iil de dft.vet edecek mahiyette de
ğildir. Bir talebe gibi bir muallim i
çin de erken yatmak, erken kalk
mak hem hayat intizamı bakımın

da.o, hem de sağlık noktasından ide
al bir arzu olmak vaziyetindedir. 
M~kteplerde erken veya gec bulun
mak itibariyle nakil vasıtalarının 

da biç bir rolü yoktur. Çocuğu da., 
öfretmenJ de yarım saat önce veya 
J"arım saat sonra mektebe götürecek 
olan vasıta ayın vasıtadır. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 
ŞtiKRtl AHlllET 

.• 

lngiliz Hükumet inin Beyanatı 
"İngiltere Ve Fransa Evvelce Bildir

diği Şartlar İçinde Sulh Yapabilir.,,! 
Brüksel, 16 (A.A.) - Hlller'in Kı

raJJce VilheJmine ile Kırat Leopold'a 
şahsi bir mesaj gönderrnesi muhte
meldir. Bu mesaj, neşredllmlyecek
tlr. 

FRANSIZ l\IATBUATININ 
TEFSİRLERİ 

Paris, 16 (A.A.) - Hollanda. Kıra-
Hcesiyle Belcika Kırahnın tavassut 
teşebbüslerine Almanya:nın verdiği 

cevap, Fransız matbuatının beklediği 
gibi çıkmamışhr. 

Alman Hariciye Nazırı von Rlb
bentrop'un Hollanda ve Belçika el~ 

çllerine yapığı beyanatı Fransız ga
ı:eteleri pek az mevzuu bahs etmek
tedir. Cünkü İngiltere ve Fransanm 
cevapları harp hedeflerini ve azim
lerini meydana koymuştu. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Garp Cephesinde harp 
yerine muziplik yapılıyor 
·Kuklalar muharebe ediyorlar 

Alman tayyareleri Fransa Üzerinde istik
şaf uçuşları yapmakta devam ediyorlar 
Paris, 16 (A.A.) - Havas A -

jansının askeri vaziyet ha·kkın -

daki yarı resmi tebliği: 

Almanların Belçika ve Holfın
da hududll boyunca aldıkları as

keri tedbirler ehımını.iyetiıııi kay
betmemi§tir. Kllvvetier dalına 

- ' 

- -
; 

harekete geçmeğe müheyya bu
lunmaktadır. Ve şeflerin sadece 

emir bekledikleri anlaşılıyor. Fa
kat mE'Vsim rnünasebetile zaman 

bitararlann lehine geçmektedir. 

Keza Fransız cephesinde de, 
(Arkası 3 üncü .cvıyfada; 
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MİLLT ŞEF 

Şeker Bayramını Tebrik 
Eden Yurddaşfora Te

şekkür Ediyorlar 
Ankara, 16 (A.A.) - Rlyaseli

cumhur Umumi Kitıpliğlnden: 

Reisicumhur Milli Şelimlz is- Fa ,· k o·· k 
met İnönü, şeker bayramını kut- z t r a l 
!ayan sayın yurttaşlara teşekkür 

l
ve mukabil tebriklerinin iblağ•- Hataya gidiyor' 
na Anadolu Ajansını tavsit bu- ı/ 
yurmuşlardır. / I Ankara, 16 (İKDAM Mllhabi · 
- .1 rinden) - Memeket dahilinde 

Sovyet ihtilalinin Yıldönümü tetkik seyahati yapmak üzere bir 
müddet birkaç vilayetimizi gez -

• 1 dikten sonra şehrimize dönen Da-
l n Ön Ü le Kolinin biliye Vekili Faik ôztrak tetkik-

Arasında Teati 

Edilen Telgraflar 
Ankara, 16 (A.A.) - Swyet 

Teşriın.ievvel ihtiliili münasebeti

le Reisicuıınhur İsmet İnönü ile 

yüksek Sovyet ımeclisi divanı re

isi Kalinin arasında ve keza Baş

vekil doktor Refik Saydam ve Ha
riciye Vekili Saraçoğlll ile Sov -

yet komiserler heyeti reisi ve 
hariciye komiseri Molotof ara.sın

da samimi telgraflar teati olun

muştur. 

lerini ikımal etmek üzere seyaha
tine devam edecek ve yarın An

karadan Hataya müteveccihen 
hareket. edecektir. Vekilin bu se
yahatinin ne kadar süreceği belli 
değildir. 

---<ı---

Türk - İngiliz-Fransız 
Paktının Tastiknamesi 
Har i ciy eye Verildi 

, Ankara, 16 (A.A) -Türk· In
giliz - Fransız karşıhkh yardım 

muahedesinin tasdiknameleri Ha

riciye arşivlııe konulmak üzere 

bu.gün saat 11 de Fransa ve İn
giltere büyük elçileri taraifından 

Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğ
lu'na tevdi edilmUjtir. 

• • 
tQJPM~ ~~N~U 

Yeni Edebi 
Romanımız 

Selami İzzet 

Alman tehdidi altında. bulunan Ho1landanm en büyük limanı Amsterdamdan bir m.a.nzara.. 

Dün çıkan ilk telrlkanm buli-J 
sasiylc birlikte, bu nelis romanı, 

ikinci sayfamızda. bulacaksınız. 

Mutlaka takip ediniz. . -

Ankara Paktı Berlinde Niçin iyi Karşılanmıyor 
Paris, 16 (A.A.) - Rusya, Avru-

panın eenubu şarkisinde nüfuzunu 
temin etmek için Balkan memleket-
)erindeki ,.-ayretlerinl faaliyeUe ta
k.Jp etmektedir. 

Rusya ile Romanya ara.sındaki 

gerginlik a:ıa.lmıştır. Rusya Ue Ro

manya. arasında fedakıirhk mukabi

l.inde olsa da bir mukarenet tesisine 

taraftar olanlann Bükreş'teki nüfu
zu artmaktadır. Rusya ile Roman-

ya'nın barışması Balkanlarda mü· 
him tesir icra edecekLlr. Çünkü iıa.ı-

ya ve Yugoslavya'nın tesisine çalaş

tıklan Balkan blokuna Rus - Romes;t 
gerglnllğJ mühim bir engel olmakta. 
dır. 

(Arkası 3 Uncü SOYfada) 

Nakti Bedel Usulünün 
Kaldırılacağı Ası Isı zdır 
Yalnız Bu Defa Davet 

Bedel Alınmıyacağı Bildiriliyoı· 
Ankara, 16, (A.A.) - Son posta. 

Kazetesinin bugünkü nüshasında. mu
vazzaf askerlik müddetinin ikl se
neye ibliğına ve nakdi bedelin llıa
sma dair neşredilmiş olan haberle
rin killJJyen asılsız olduğunu beyana 
Anadolu Ajansı mezundur. 

TERHİS BAŞLADI 

Staj için silfıh altına alınmıs olan 

bazı ihtiyat sınıfların terhisine ba!;
lanmıştır. Bunlar peyderpey tt'rhis 
edilmektedir. 

BAKAYALAR ASKERE ALINIYOR 

Selimiye Tümen Askerlik Daire
sinden: 

1 - Hizmeti askeriyelerini henüz 
yapmamış olan 315:334 (dahil) do

(Arkası 3 üncü say!aaa) 

Tevekkeli Değil! 

Bir Kitap Tetkik Ko-
• 

misyonunun iç Yüzü 
Bu İfşaatı Okuduktan Sonra, Kitaplarda Neden 

Yanlış Bulunduğunu Daha İyi Anlıyoruz 
Bir edebiyat kltabmın yanlışları

m, diğer bl.r Lakım yeni lddJalar ta
kip elti. İterl sürüldüğüne l'Öre, ilk, 
orta ve il"" kltaplannın daha bazıla
nnda btrook hatalar vardır. Ve se

.11elerdenberi, bu bat.ah kitaplar o
kutulmakta, muallimler, ldta:plann 

yanlışlarını düzeltmek 
maktadl.l'Jar. 

için uğraş-

Bir iddiaya .röre, bir çok kltapla
rm böyle yanlışları Jbtlva etmesi. 
bu kitapların çok a<ele tetkik edil
mesinden llerl r:elmektedlr. Dün, br 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Edebiyat Dersleri 
Edebiyat tedrisatına yeni bir veç

he vermek lüzumunu duymuş olan 
Ma.arif VekılleU edebiyat muallim

Jerini Ankara'ya di.,•et etti ''e b~ 
komisyon topladı. Gaz("tclerde oku

duğumuza göre komisyon daha ziya
de Djvan Edebiyah'run tedris şekli 

üstünde duracaktır. 

Divan Edebiyatı muallimle-r için 
çetin oıduiu kadar. talebeler - Join 
cıe demir lcblcbldlr. Bu demiri 7u-

muşatacak , muallimlerin işini ko
laylaştıracak bir şekil bulunmaı.ı 

yolundaki çahşmaların müsmir bir 
sona varmasını temenni ederiı. 

Ancak bu mesele ortaya rı'kınca 

edebiyat dersJerJnde mualllmJe-
, t:in daha bitaraf daYranmalan 

ve daha salim bir yol tutmaları Ji&
zı.m geldiğinl düşündük ve hahn· 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

SELAMİ İZZET SEDEll 



SAYFA-2 

BUYUK TARİHİ ROMAN: 15 

A 
Yazın: M. Sami Karayel 

Hazinedar, .. 
Uzerine 

Ağanın Sözleri 

T elôşlanmıştı 
Kurnaz kızlar ağası padişahJn 

Kösem Sultan hariminde oldu· 
ğunun farkına varnuştı. Sevgili· 
&ini bırakıp gelemediğini bilmiş· 
ti. Lakin, taç ve tahtının tehlike· 
de olduğunu bilmiyordu. 

Kızlar ağası, biraz sükUt dev· 
resi geçirdi. Fakat, durulacak za. 
man olmadığını bildiği için hazi· 
nedar ustaya şu yolda hitap etti: 

- Ustam; vaziyet kötüdür ... 
Yeni.çeriler, divanda ayak diremiş 
!erdir. Vüzerayı ve ricali hülcl· 
meli taşa tutmuşlardır .. Çorba iç· 
:ınemişlerdir. Kaymakam Hızır Pa 
şa ve diğer vüzera divanda malı· 
bus kalmış haldedirler. Bir ça· 
;resi görülmezse netice fenaya va
ırır .. Tezelden efendimizin divana 
gelmeleri gerektir .. 

Hazinedar, ağanın bu sözleri Ü· 

zerine tel~laııını§lı. Çünkü, yeni· 
çerinin &yak diremesi, ve ayan 
divanında bu yolda hareket et
mesi dalına tehlikeli vukuatlara 
meydan verirdi. 
Ağaya sordu: 
~ Ağa hazretleri ne istiyorlar 
acaba? .. 

- Aylıklarını istiyorlarmış ... 
- Bunlan efendimize arzede-

yim mi? 
- Evet; hemen!. 
Hazinedar, tekrar Sultan Ah· 

medin istirahat odasına yollandı. 
Kapıyı vurdu. 

- Gel! .. 
İradesi üzerine içeriye giren 

hazinedar vaz'ı mahsusunu aldık
tan sonra; padişah, sordu: 

- Ne o, yine ne var usta? .. 
_ Efendimiz, kızlar ağası ku

lunuz arzederler ki; yeniçeri kul· 
lıırınız divanda ayak diremişler, 
çorba içmemişler ... 

Kurnaz kalfa, paşaların ve rica· 
lin taşlandıklarını efendisi üzül· 
mesin diye saklamıştı. Lafı bura
da kesmişti. 

Sultan Ahmet, ustawn söyledikle
rin cevap verdi: 

- Hızır P~a; nice durur divan
da, hadlerinden neden gelmez? .• - ...... 

- Var söyle Kızlar ağasına, da· 
ğıtsın bu herifleri. .• 

Deyince, kalfa işin çatallaıacağı

nı anladı. Sözlerini tekmil etmeye 
kara veı·di. 

- Efendimiz; yalnız çorba içme
mişler, aynı zamanda divana ge
len vüzera ve ricali taşlamışlar, ya
ralamışlar.. dedi. 
Kalfanın bu sözleri üzerine sev

gili::;inin kucağından .fırladı. Olduğu
yere oturdu. Ne yapacağını şaşıran 

şımarık çocuklar gibi. bir kalfası

nın yüzüne, bir de Ivlah Peykere 
bakmaya başladı. 

Çok zeki olan Mah Peyker, der
hal kendini toparladı. İnce bir tülle 
sarılan narin vücudunu gerdi. Ol
duğu yerden ayağa kalktı. Ensesin
den kalçalarına, kalçalarından to
puklarına kadar vücudunun titre
diği görülüyordu. Hemen kararını 

verdi. Efendisinin gözlerine gözle
rini dikerek: 

_ Arslanım; tereddüt gerelonez .. J 
Ali Osman devrinin nice böyle vaka

lara şahit olduğu mali\munuzdur .• \ 
Haydi kalk, derhal divana git bu he-

riflerin hakkından gel, dedi. 
Sultan Ahmet, ne yapacağını bil

miyen bir çocuk tavriyle oturduğu 
yerden doğruldu. Kösem Sultanın e
mirlerini bekler bir şekil aldı. 

Kösem; Hazinedar ustasına ~u em
ri verdi: 

- Kalla, Kızlar ağasına söyle, 
arslaiıım divana gelm.i.yecek, Baya
zıt kasrına teşri! edeceklerdir. Ona 
göre tertibat alsınlar .. 

Çok zeki ve fettan olan Kösem, ne 
olur ne olmaz diye padişahı divana 
yollamıyordu. 

En doğrusu da bu idi. Azmış, vü
zerayı ve ricali taşlamış olan yeni
çeri zorbalarının içine padişahı yol
lamak budalalık olurdu, Kurnaz !az
lar ağası bile bu inceliği düşünme
mişti, 

Kösem; yani Mah Peyker Sultan 
ortada dönen fırıldağı anlamıştı. 

Şehzade Mustafanm anası el altın

dan yeniçeriyi kıı;kırtıruş bulunu
yordu. 

Maazallah; yeniçeriler isyanı bü
yütür, Sultan Ahmet meydanına 

(At meydanı) lt.0:<1111 kaldırırlarsa ~ 
fenaya varırdı. 

Nihayet; Sultan Ahmedi tahttan 
indirirler, Şehzade Sultan Mustafa
yı çık:Ltrırlardı. 

Şehzade Sultan Mustafa tahta çı

karsa Mah Peykerin vaziyeti yaman 
olurdu. Haremi hlimayundan derhal 
eski saraya sürülürdü. Oğulları da 
bu meczup padişah tarafından mu
hakkak surette katlolunurdu. Bu se
beple bir an evvel işin önünü almak 
lazımdı. 

Kösem; çok zeki ve diplomat ya
radılmış bir kızdı. Hazinedar ustası
na ikinci bir emir verdi: 

- Kalfa; arslanımın al elbisele
rini getir .. 

Mah Peyker, Sultan Ahmede aza
met, haşmet vermek istiyordu. 
Göğsünü sırtını pamuklarla doldur
du. Kalın ve ha~mctli görülsün di
ye şi.şiriyordu. 

Sonra, baştan başa allar giydirdi. 
Başına da koca bir kavuk koydu. 

On altı yaşında bulunan Sultan 
Ahmedin küçücük ve tüysüz yüzü

ne nazaran vücudu heybetle~mişti. 

Genç padişahı. allar açmıştı. 
Kösem Sultan padişahın beline bir 

de yavuzvari hançer takınağı unut
mamıştı. 

[Arkası var] 

MAARiF 

Doçentlik imtihanı 
Dun Yapıldi 

Dön üniversitede yapılan doçent
lik hntihanına yirmi altı kişi gir
miştir. 

İmtihan neticeleri bu hafta içinde 
bildirilecektir. Muhtelif şubelerin 

doçenllik imtihanına girenlerin f. 
simlerini aşağıya yazıyoruz: 

Taklye&tin Tümrua1, Ziya Soner, 
Nureddin Topcn, Dimitri Kaza.nh, 
Bülent, Faruk Berkol, Hayri Çoban
oğlu, Hırzı Tümur, Bedriye, Dr. Sa
lm Bcrkunt, Sedat Kumbrtoscılar, 

Besim Emel, Naoi Somersan, Feyzi 
Oker, Ahmet A.kkoyuıılu, Kemal 
Scydlk İrfan Hayra, Ahmet Atak, 
Kim.il, Osman Sala, Ahmet Ali, Ra
sim Pakbn, Orhan Tuna. 

Bir Çocuk Cesedi Bulundu 
Evvelki l'ÜD Knmka.pıda. sahilde 

blr çocuk cesedi bulunmuştur. 

iKDAM'/N ~~~~~ 
EDEBi TEFRIKASI 2 

ÖPME BENi! .. 
- =ı= =ı= =ı= a YAZAN : SEL A M 1 1 Z Z ET ı=tı-rı-rı--.,§1 · 

DÜN ÇIKAN KIS~IDI HULASASI 

(Yeşll.köyde büyüyen Selma. 
yaramaz bir kızdır. Selma büyü
miışt.ür. Erenköy Kız Lisesinden 
mezun olmuştur. Mektept-e dip-ı 

lomalar te\-rzi ediliyor. 
Selma, edebiyat hocası Bayan 

Fahire IJe beraber, çlkmış, yol
da yiarüyorlar.. Bayau muallim 
Sclnıaya. ha.yat ve muvaf.faktye.ı... 

lcrinden bahsediyor. Genç kıs, 

az evvel mckteu müdürünün son 
sözlerini ba&ırluor: 

- Hayata. ahhyorsunuz!] 

Amma bu hayalı sürebilecek 
mı)dı? Herhak.e Göztepede otu
:ran büyük lcj zes.nin yanında 

böy 1-c bir ömiır sürmıye imkan 

yoktu. Ancak Altın hala ile bu 
hayat mümkündü. 

Selma Fahirenin elini öptü. 
Fahire öpülmekten hiç hoşlan -
madığını bildiği Selmanın saçla
rını okşadı. Bahçe kapısı rezele
rini gıcırdatarak, paslı scsiie ka
pandı. 

Selma, yanında <ladısı Nesrin, 
mektebi arkalarında bırakarak 

yürüdüler. 
On senedenberi, her sabah ve 

her akşam Selma ile Nesrin ayni 
yoldan mektebe gelmişler, ayni 
yoldan eve dönmü~!erdi. Nesrin 
kırk beş senedenberi .'>elmanın 
anne;inc hizmet etmiş, o öldük-

• 
lzmir Kuru 
• •• 

incir, Uzüm 
• 

I hracatçıl arı 
Hayır Müesseselerine 

Ozüm, incir 1-fediye Ettiler 
İzmir kuru üzüm ve lııcir ih

racatçıları İstanbul hayır mües
seselerine 5000 kilo miktarında 
kuru üzüm ve in.cir hediye etırni
ye karar vermişleroir. 

İzmirdeıı yeni gelen ticaret 
müdürü Avni .Sal<man bu hayır
lı işe tavassutta bulunınııştur. 

Mallıır birkaç .güne kadar İzmir
den yola çıkarılacaktır. Aııı.ta.lya 

nakliyat ambanda bunları mec
canen İzmirden İstanbula getir

meyi kabul etmiştir. Meyvalar ge 
lir .gelımez kimsesiz çocuklar yur

duna, çocukları esirgeme ku-nı
muna ve diğer hayır müessesele
rine tevzi edileoeklerdir. İzmir 
tüccarlarının bu hare'keti her ta
rafta takdir uyand>rmıştır. 

----oo---~ 

BELEDiYi:! 

imar işlerine Haglandı 
Belediye fen heyetine bağlı olan 

harita şubesi bundan sonra imar iı}

lerl müdürlüjüne ballı olacaktır. 

M0TEF ER RI K 

Vali Seyahatini Uzattı 
İstanbul vaıı ve belediye reisi 

Lütfi Kırdarın Romanyada. bulun
dui'unu yazmLŞhk. Doktor Lütfi 
Ilır dar bugün is tan bu la dönmüş o
lacalttL Romanya. bükü.metinin tek
lifi üzerine valimlz seyahatini :salı 

gününe kadar uza.tnuştır. 

Ticaret \ekili Gitti 
Bayram tatllinl geçirmek üzere 

şehrimize gelen Ticaret vekili Naz
mi Topçuoj'lu Ankaraya cıönmiiştür. 

iz mit \ı e iz mirde l tf ı.ş.tır 
Yapıldı 

İstanbul P.mrükleri Başmüdürü 
l\.lethl İzmlte ve Deniz yolları umum 

mÜdür muavini Yusn.r Ziya Kalafat
oğln da İnnlre giderek ldarelerinin 

işleri etrarında teftişlerde bulunmuş

lar ve şelırinılıe dönmüşlerdir. 

iNHiSARLAR 

Bayi Tezkıırelerinin Degi) • 
tiri' mesine Başldnıyor 
İnhisarlar idaresi tarafından bayi

lere verilen teıkerelcrL.ı müddeti bu 
ay sonunda bitecektir. İdare ayın 22 
sinden itibaren tezkereleri değiştir

meye başhya.caktır. Değiştirme müd
deti 5 Birinci kılnuna kadar devam 

edecektir. 

Umumi Müdürlüğün 
Yeni E:. in asi 

İnhisarlar umum müdürlüğü bu ay 
Bonunda Ga1ata rlhl.Jm caddesinde 
polis merkezi yanında. Alemdarııade 
hanına nakledilecekUr. Buı-ünkü Ö
mer Abidi hanı idare servislerine 
dar g-elmektedir. Yeni bina baştan 

başa. idareye tahsis edilecektir. 

ten sonra, Bayan Cavitlanın ya
nına yerleşmi§tL Beyaz başörtü, 
siyah ycldirmesile eski devirlerin 
bir müstehasesi halinde, namazı, 
niyazı ve Selmasile meşgu'.dü. 

Mektebe gelip giderlerken hiç 
konuşmazlardı. Selma elinde bü
yüdüğü Nesrine ne derdini söy-· 
lerdi, ne de sevincini. Nesrin için 
her şeyin, elemin veya neşenin 
bir tek mukabili vardı: cAılah 

·büyüktür!• O gün de $elmanın: 
cDadı, i§te mektebi bitirdim!> sö
züne her zamanki gibi: •Allah 
büyüktür!• dedi. Sonra sessız yol
larına devam eltiler. 

Selma, on senedir her .gün gör
düğü manzaraya bakmazdı bile. 
İki taraftaki çayırlığ.n nerelerin
de, ne zaman gelincik açtığın -
da.ı, yol ıistündeki bir kara ahşap 
kö~kteki köpeğin ne zaman:'ar ve 
kaç kere üslüste havladığ ı va
rıncıya kadar her şey ezberin -
deydi. O gün, son okluğu ıçin, sa
raran. tarla.lara, köşklerin tozlu 

Belediye Bütçesinin 
Müzakeresine Başlandı 
Dün Şehir Meclisinde Hararetli 

Münakaşalar Cereyan Etti 
İstanbul şehir ırn<ıelisi dün, 

reis vekili avukat Ji'aruk Dereli
nin reisliği altında toplarım.ıştır. 
Geçen celsenin zapt1 okunduktan 
soın.ra ruz:ıameye geçilmi§tir. Na
zif Kazımın Beyoğlu kazası art
tırma ve eksiltme komisyonu aza
lığına devam edemiyeceğine, Fa
tih kazası dahilinde tanzifat ve 
tenvirat resminden borıçlu mükel
lefler hakkında tahsili emval ka
nununun tatbiki.ne, şehir tiyat
rosunun 939 yılı idlll'e hesabı hak
kında daiımi encümenin kararına 
dair tek.lifler ait oldukları encü
menlere havale olduktan sonra 
elektrik, tramvay ve tün~! umum 
müdürlüğü 1940 senesi bütçesi -
nin müzakeresi başlamıştır. Mee
'1.is, bütçeyi, bütçe encümenine ha
vale edeceği sırada azadan Zahit 
söz almıştır: 

- Kadroyu ve bütçeyi esaslı şe
kilde tetkik edelim. Bilhassa iş
letmenin karuosu üzerinde du
ralım. Memur adedı azaltılıyor 

mu, çoğaltılıyor mu? Mağdur o
lanlar var mı? Bunları tetkik et
mek için bir komisyon ·kurulma
sını istiyorum .. 

Belediye reis muavini Rifat: 
- Bütçe bizde kalsın. Pazırte-

Dün Ge~enler 

İsveç .Maslahatgüzarı 
Dun Şehrimize Geldi 

İsveçin Ankara ırnaslaha güzar
lığına tayin edilen M. Allard dün 

sabah Yunanistandan şehrimize 

gelmiştir. Kendisi ayni zamanda 

ırnemleketinin Atina maslahatgü
zarl•ğını da ye.pmaktadır. Bu ak

şam Ankaraya gideıcektir. Masla

hatgüzar Türkiyeye tay~n. ediidi

ğin·den dolayı çok memnun oldu
ğunu ve İsveç ile Türkiye arasın

daki siyasi ve ticari t<omasların 
normal bulundugunu söyieııniş" ir. 

ARNAVUT ZABITLERİ GELDİ 

si gününe kadar tetkik edelim.• 
Zahit: - Sular idaresi, elektrik 

idaresi daha birçok idareler be
kd.iyeye geçmiş bulunuyor. Bu 

arada sular idaresinde birçok y<ll
SU7Jluklar oluyor. Hiçbirimiz bu 

işlerle meşgul değiliz. Sular ida
resile, elektrik, tramvay ve tünel 

idarelerindeki bazı müdürlükleri 
tevhit edelim. Hem tasarruf o

lur, hem de işler intiza:ma girer.> 
Avukat Abdülkadir Karamür

sel: 

-Arkadaşımız Zahidin teklifi 
kanun mevzuudur. Elimize gel
miş bir bi!..çe vardır. Ve bu büt.,;e 

senebaşına kadar yeUşecektir. Biz 
i.şiırnize bakalım da ·bütçeyi encü
mene havale edelim. 

Zahit - Bunlar için kanunlar 
vardır, ben de bilirim. Belediye
nin diğer şubelerindeki tahsil iş
lerini tevhit ettik. Burada da 
olabilir. 

Reis teklifleri reye koymuş, Za
hidin ileri sürmüş olduğu müta
lealar kabul olurunıyarak, işlet

menin bütçe ve kadrosu bütçe en
cümenine havale edilmiştir. 

Şehir meclisi Pazartesi günü 
toplaıı.ınak üzere dağılnqtır. 

Hariçtan piyasamıza lüzumlu 
olan birçok maddelerin gelmesi 
devam eillıektedir. 

Bayram günlerinde Fransız ban 
dıralı Teofıl Gotye ve İtalyan 

band . .ralı Albano vapuri!e tıbbi 

.ecza, soğutma makineleri, iıçki, 

limon, fotoğraf kağıdı ve mal
zemesi gel:nıiştir. 

B.ılgaristandan mangal kömü
rü ithalatı da devam etmektedir. 
Bir günde J 75 bin kilo kömür gel
miştir. 

Arnavutluk harbinde Yunanis
tana iltica eden bazı Arnavut za

bitleri dün şchrirniııe gelmişler
dir. 

,t:.K.ONOMI 

Ecnebi Ticaret IVıUmessil
leri Geldi 

Dün şehriınize bir İtalyan ve 
bir de Yunan ticaret mümessili 

,~}miştir. Bırçok müess~seler na
mına hareket eden bu iki mü -
messil mühian miktarda mal al
mak üzere piyasada tetkiklere 
başlamlşlardır. 

cephelerine, !akayı! göz gezdiri
yordu. Kara ahşap kli§kün köpe
ğine de el salt.adı. Yol kenarın -
daki· akasyalara bakıyor, onl~rla 
içinden konuşuyor: cBen hayata 
atılıyorum .... diyordu. 

• • • 
Ertesi sabah Selmanın içi içi

ne sığmıyordu; hıiliı dünün büyü
sü altuıdaydı; gitıniye hazırlan -
mış, sabırsız.anarak araba bek
liyordu. 

Bayan Cavidan kanapeye <ltur
muştu . .3akindi. Bu sükün onun 
en büyük hasletlerinden biriy -
di. Her hadisenin üstüne gerdiği 
sakin tavrı, ortalığı daima vel -
veleden kurtarın;ştı. Eski bir fil
dişi kadar sarı yüzü sakin huyu
na uyg'ın bir vakarla etrafa hür
met telkin ederdi. 

Bay an Ca v >dan senede ancak 
iki kere İslanbula iner, evvela a
nasile b&basının mezarını ziya -
ret eder, sonra .avukatına uğrar, 
b ' r iki dükkanile küçük bir evin 

Kasablık Hayvan ihracatı 
Kasaplık ha) van Jbracatı henüz 

başlamıştır. İhracatın durmuş olma

sı fiatlara tesir etmiş, her cins ka

saplık hayvan fiah bir miktar düş
müştür. 

---o---

Yeni Ticarat MUdUrU Geldi 
İstanbul ırnıntaka tkaret mü -

düdüğüne tayin edilen İzmir ırnın 
taka ticaret müdürü Awü Sak -
man şehriınize gelerek dün vazi
fesine başlamıştır. 

kirasını alır, bundan sonra da çar
şıyı pazarı gezer, eksiklerini ta
mamlar, Gözt<opeye dönerdi. ~ 

nede bir kere de Selmayı Yeşil
köye teyzesine götürürdü. Tatil 

zamanında da Seilna, on beş yir
mi gün kadar Yeşil.köyde kalır

dı. Ancak bu son iki sene teyze
sile eniştesi Avrupaya gittikleri 
için Selma Söztepede kalmış, iki 
senedir' Göztepeden başka bir 
yer görmemişti. 

Yirmi ıbeş yaşına kadar insa -
nın bir sene gözünden uzak kalan 
yerler bir masal illemi oluverir. 

Hatıralar muhayyilede ancak 
yirmi beşten sonra temerküz e
der. On altı yaşındaki bir dimağ
da nükseden hayaller dar ve sa
yılıdır. 

Selma Yeşilköy dendiği za -
man yeşil pancurları, büyük a
ğaçları, 'havuzu, Pertevi ve hala
sın.n, Altın halanın sarı saçlarile 
neşeli gözlerini hatırlardı, 

Mühim Bir 
Eroin Şebekesi 
Meydana Çıktı 

Şebekede Meşhur 
Sabıkalılar Var 

Emniyet müdürlüğü kaçakçı -
lık şubesi memurları dün Kadı
köyünde mühim bir eroin şebe -
!kesini meydana çıkaııınağa mu· 
vaffak olmuşlardır: 

Meşhur sabıkalıJa.rdan çolak 
İsınailin idaresinde bulunan bu 
şebeke; Palabıyık Yorgi ma.rife
tile perakende beyaz zehir sat
tırımakta idi. Yorgi cürmümeş -
hut halinde yaka.Janmış ve ço -
lak İsmailin evinde yapılaııı. ara
mada ayrıca Süreyya ve Musta
fa isimlerinde 2 de eroin içicisi 
bulunm~. 

Çolak İsmail l:nmları meşhur 
sabıkalılardan Tahtakalede otu
ran Ali Osınandan aldığını söy
lemiştir. 

Bu evde yapı·lan baskında da 
bir miktar eroin bulunmııştur. 

Yine o semtte beyaz zehir kul
lanan Leman isminde genç ve gü
zel bir kızla Kenan adında bir 
genç erkek te tutulmuşlardır. 

Bunlara esra rveren To -
pal Hasan da yakalanmıştır. 

Diğer taraftan Küçükpazar sem
thııde uyuşturucu maddeler sa -
tan aşureci adile maruf sabıkalı 
Kemal de kendi adamı olan Mev
luda eroin v<rrirken tutulınıış -
tur. 

Bu suretle ele geçirilen, eroin
ciler ve 100 gra:m miktarında o
lan beyaz zehir emniyet müdür
lüğüne getirilmişlerdir. 

00 

İ.nriltereden ,ehrimbe relerek AD
karaya giden Armstronı- fabrika.tan 
mümessilleri Münakale Vck.ilctlyle 
görüşmelere başlarnıştaı·dır. Hor.her 
a.ldıfımıza. göre bu görü.fmeler is
tanbulda büyük posta. vaparları in
şa. edebilecek kabiliyette bir icrsane
nin kuruJması bakkmdadlr. 

Doğu ve Egamen Vapur. 
laı ı G:ıliyor 

Haber aldığımıza cöre hükümetl
miz Alm.anyada kalan ve harp dola
yısiyle memleketimize getirllemiyen 
yeni posta ~apurlarımızm birer bi
rer getlrilmesinc karar vermi,Ur~ ilk 

otarak inşaatı tamamlanan 5300 
tonluk Doğu ve ondan sonra Egem.en 
vapuru getirilecektir. 

E.trüsk Sür'atini Kaybetti 
Uzun ınüddcttenbcrl tamir cdllcn 

Etrüsk vapuru evvelki gün havuzdan 
çıkmış ve dün fen heyetlcrt huzu
runda Karadenizde tecrübeleri ya
pılmıştır. Vapur bu tecrübelerde an
cak 11 mil sürat yapabllmlştir. Hal
buki Almanlarla yapılan anlaşmaya 
göre 13.S mil yapması li.zımdır. Va
pur ancak 10 mil süratle seferler ya
pabilecektlr. 

Bugün mü.fekkiresini biraz 

daha yordu: Bahçenlıı denize 

doğru uzan'llll taflanlı yolu ne gü

zeldi. Yaprakla:rı ye.re kadar sark

mış söğütlerde vardı. Ya güller?. 

Gülilerin kokusunu duyar gibi 
oldu. 

Fakat garip değil ırni, ibu bah

çede kendini hep küçük 'kız ha

linde görüyordu Altın halanın 

oğlu Hilmi de ilk defa gözlerinin 

önüne geldi. O da kendisinden 

birkaç yaş büyük, afacan bir ço
cuktu. O zaman kaç yaşındaydı

la·r? .. Bunu tahmın edemiyordu 

İşte o sıralarda annesi, sonra 
babası ölmüştü. Selına kendini 

Göztepede büyük teyzesinin e

vinde, sonra da me'ktepte bul
du. 

On sene hayatı teyzesinin evin
de geçmi§ti. 

[Arkası var] 

Ya hep 
Ya lıic 

' 
Bu defaki harp uzun 
bir istikbal boyunca 
insanlığa rahat ve hu
zur getirmeyi emnjyet 
altına almadan bitme• 
meli ve bitirilmemelidir. 

Y ua.ıı: ETl:llıl İZZET BSNİCB 

Belçika ve Holaııda hUkllmdarlarUWl 
son sulh teklifleri üzerindeki fikrimizi 
ve bunun visıl olabllecefi neliccyl da
ha enelden izah elllflmls lııln şimdi 

Almanuııın da vermlf olduia red ce
vabmı hayretle karşıla.mıyorm. 

Bugün Avrupayı bir faclanw içine 
)'uvarlam.ış bulunan lhWitlarm ancak 
kaalı bir tasfl;redeıı sonra lzalOBI müm
kUD olabUil'dl ve .. bu&iin itle o tasfl-
7e7e başlanmqı bulunuyor. Taraflar
dan bltj bu tasfiyede kendi zii.fını his· 
sedlnciye kadar da mücadele d~vam 
edecekllr. 

Almanya, Polonya ve Çekoslovakya
mo lhJ'ası lilırdılan olunca tüylerini 
diken diken ediyor .• Ve sulh tçln üstün& 
üstelik müstem.lekelerlnln geriye ve
rilmesini de şart koşuyor. İngiltere vo 
Fransa ise Polon:ra, Çekoslovakya llıya 
edllmedikce sulh yapmanın bnkinsız
hğını en ka&'i şekHJe tebarüz ettirdik
leri gibi eski Alman müsıemJekeleriııin 
lik.ırdısını bile aiza aldı.mu~ orlar? 

Bu şartlar içinde iki tarafın sulh 
7apma.sına değil, en ba.sit ıeklile bir 
noktat naıar yakınlığına vAsıl olabil
melerine dahi imkan yok&ur. Bu iti
barla, içine glrllınf.!1 olan hi.Ue bütün 
şidde& ve ciddiyeti ile devam edecek 
ve ikJ taraftan biri davasını kendi he .. 
defleri dahilinde tahakkuk ettirecektir. 

Bunun böyle olması da lizımdır, ta
biidir ve beşeri.yetin isUkbali için ge .. 
rektir. Bu defaki harp: «Ya hep, ya 
hiç ... > düstunına. uyan bir harp olmak 
ve hiç olmazsa uzun bir istikbal bo

yunca insanlığa rahst ve hu:ıur getir
meyi emniye& allına almak ve ondan 
sonra bitmek ihtiyacındadır. Her y ~rml 

beş yılda bir kere di.ınya milletlerinln 

bir1blri aleyhine ayaklanmalarına ve 
insanlıim ıztıraplı buhranlar &'CÇirme· 
sine LnsanJığın olmadığı kadar nıede

niyetln de tahammülü ve ınüsaadesl 

yoktur. İnsan, medeniyetle birllkt.e te ... 
kemmül ettikçe muhakkak ki, kendisi 
için tayin ettığl milli hüviyet ve hu

dut hatıan l~inde sakin ve medeniyetin 
kend.lslne va.detti.il huzur ve konlor ile 
müterafik bir baya& sürmek isteilnde

dir. Bunun için de her türlü cemil niza 
ve ihtiıattan, her türlü menfaat milJi
haza ve kavgasından uzak bulunmak 
mecbur.~~tindedir. Bu ise ancak de
vamlı bir sulh ile kabU ol:ıbllir ve ne .. 
silden nesle sürdürebilirler. Bu itibarla, 
her türlü niza ve ihtil5.fın bu deraki 
kanlı nılicadcle De tasfiye edilmesi bl· 
rinel şart ve birinci mecburiyeıtir. 

Muhakkak ki 1914 harbi de bu mü
liha.za. Ue yapıldı, fakat, maattcessüJ' 
tasfiyedeki bozukluk ve saka& düşün .. 
celer sulhu tesis J"erlne buı-ünkil har
bin patlamasını teshlle yaradı. Bugün, 
dün işlenen hatalann ıztırabı çekili· 
yor. 1918 dersi 1939 da başlıyan ve 
hangi yılın haııgl &iin.ö.nde biteceği 

belli olmıyan muharebenin neticesinde 
eğer müessir olursa belkJ, bu sayede 
insanlık rahat ve huzura kavuşur. Bu .. 
DUD it;ln de, l',.;39 harbinin yalnız ca
llpler arasında. değil, bütün milletler 
ara.sın.da tasfiyesi icap edecek ve her 
mille& dünyanın yeni kuruluşundaki 
nokta! nazanm ifade etmek. vaziyetin
de bulunacaktır. Belki, bu şekilde be
ıeriyettn müstakbel tallı her rubu a· 
sırda. bir defa harp yapmak felii.ketin
den korunabilir. Yalnız, harbin henüs 
bütün ciddiyet ve hışınıiJe ba.şlamamlf 
olması bu bu.susta hiçbir zaman yanlış 
düşümniye im.il olmamalı ve muhare
benin hep bu tarzda. sürüp cldeceil 
7'alllllD1 uyandırmamalıdır. Belki, bu 
kış bu şeklide ve hazırlıklar içinde &'•• 
oecek, asıl harp önümüzdeki ilkbahar 
ve nır:dan başhyarak, belki de muhte
lif sahalarda ihtlli.Uara vesile vererek 
devam edecektir. Ti., ki hedef ve be
şerlTetln müstakbel huzuru tamamlle 
istihsal olununcıya kadar_ İkinci ve 
bil' başka Uıtlmal roklur. 

ETEM İZZET BENİCE 
(Son Telgraf'tan) 

Harp Gemilerimiz 
Haydarpaşa Onunda 

Başla Yavw: ıorhhmız olduğu hal
de donanmamıza. mensup bir çok 
torplto1ar dün Haydarpaşa. önlerine 
&'Olerek demirlemişlerdir. 

Alemdar Tamir Edildi 
Gemi kurtarma ldorslnlıı Almdıır 

tahlisiye gemisi Uml:rden çıkmış ve 
dü.n fen heyetleri tarafmdan mua• 
yene edilmiştir. 

Bira Fabrikası Genişletiliyor 
Ankara bira. fabrika.sının tevsll 

ve yeni kısımlar ili.vesi kinunu ev• 
vel başında mütealıhiUe ihale edlle
cekllr. Yeni fn_,-aal için 150 bin lil'a 
sarf edilecektir. 



ovye Finlandiya Münaseba ı 
Sovyet Rusya Matbuatı 
Finlandiyalılara Çatıyor 
Finler, Orduya 
Öldürme Tel kini 

Moskovalıları 
Yapıyorlar mış 

IHelsinki, 16 (AA.) - Finlandi
ya kabinesi, Moskova milzake - 1 
releri hakkında murahhaslar ta
rafından verilen raporları tet1<ik 
etmek üzere, parlamento grup 
l§"efleri ve .par!Bmento reisinin hu
zuru ile bu sabah bir toplantı 

yapnuştı:r. 

Moskova, 16 (A.A.) - Havas 
.Ajansı bildiriyor: 

Sovyet matbuatı, Fiın.landiya 

muhalefet mahaiilini, Finlandiya 
hududunu Urala 'kadar uzatmak 
istemekle, şiddetli bir Sovyet a
leyhtarlığı takip etmekle, Sov
yetler itt.ihad.ile Çarlık Rusyası 
arasında hiçbir fark olmadığı 

yolunda tezviratta bulunmakla 
ve Finlandiyanm, istiklalini, teş
rinievvel ihtil.filine medyun oldu
ğımu inkar etınelcle ittihaın ey
lemektedir. 

Sovyet matbuatının iddiasına 
göre, Finlandiya ordusunda, Fin
landiya matbuatında, her taraf
ta Moskovalılara k~ı kin telkin 
edilmekte ve küçük zabitler tara
fından efrada •Moskovalıları öl
dÜl'!ne dersi• verilmektedir. 

Nihayet, Finlandiya garbe doğ
ru bilhassa Sovyetler ittihad.JJlla 
karşı muhasım vaziyet almış olan 
devletlere doğru temayül etmek
le ittih.a.m olunmaktadır. 

lngiliz Hukume
tinin Beyanatı 

(Dastarafı 1 inci &ayfada) 
'M:ıamafih Pctıi Parisieo cazetesi, 

AJman cevabının böyle merhale ile 
'Verilmesinin 5ebcplcrini araştırıyor 

ve diyor ki: 
Alman diplomasisi, Belçika. ve Hol

landa hükô.mdarlannın tekliflerini 
reddetmekle beraber bazı istimzae
larda bulunuyor gibi hareket ediyor
lar. Muhasemaiı durdurmak için en 
tı,üçük bir ihtimali bile elden ka.
~ırmak istemiyorlar. Bitler, Alman-
7anm dahili vaı:iyetlnden endişe e
ilerek 6 llkteşrln nutku ile yaptığı 

sullı taarruzunu tekrarlıyaoak gibi 
tözüküyor. Cünkü, AJmanyadan ge· 
çeiılerde celen ecnebllcrtn müş:aha

desine aöro muarız kuvvetıer Alman
,.ada oalışınata baıılamış>ır. Snlh za
ınanında Diller partisi ordudan ev
vel geUyordu. Harptenberl vaziyet 
tersine dörunü.ştilr. Diğer taraftan 
Alman mUlell endişesini ve hoşnut
auzlutuno gizlemiyor ve hoşnutsuı;

lar pek çok olursa temizlik. hareketi 
de işe yaramaı. 

Brüksel, 16 (A.A.) - İki alman 
tayyaresi, bu sabah, Belçika. arazl
ısi üzerinde uçarak Liej mm1alkasına 
g'irmiştlr. Bn tayyareler Belçika av
cı tayyareleri tarafm~an tardedll
mlşlerdlr. 

/ngiliz: Hükumetinin 
Beyannamesi 

Londra, 16, (A.A.) - John Si
mon, harp vaziyeti hakkında Başve
kil namına yaptığı beyanatta ezcüm
le demiştir ki: 

- Çemberla.yu'in hasialıiı.nda. bü
:rü.k. sal;lb vardır ve umwni vazi7et 
mükemmel olmakta berdevamdır, 

Son iki hafta.Dm en mühim hıidi
sesl Belçika. .. Hollanda. barış tek
lifidir. 

Kıralın 12 teşrinisanide Belçika 
ve Hollanda hükümdarlarına verdi
ği cevap parlamento azasına malüm
dur. l\lajeste bu cevabında. banş tek
lifi teşebbüsünü takdir em.ekle ve 
İngiliz hükô.metinln devamlı ve 
hakkaniyelll bir barış için muzaffer 
ve emin bir esasa dayanan her tek
lifi letkika amade bulundutunu bil
dirmiştir. AI.manyanın uinında har
be ılrdJğlıulz hedeflere ulaşabllme

i!I temine müsall her türlü leklitl 
İngfüz hükilmetl tara.lından ebemml
yetle na.zan dikkate aJınacaktır. Bu 
hedefler Başvekili.mlı ve Hariciye 
Nazınmız ta.ra.fıudan yaınlan beya
natlarda. sarih surette tarif ve tayin 
edilmlşllr. 

Resmi Alman ajansının bIJdirdiğl ... 
ııe göre dün Fon Rlbbentrop Beltika 
l'e Hollanda elçilerini kabul ederek 
kendilerine Führcr namma bcya ... 
natta bulunm~ ve İng1Jtere ile 

.Fransanm Bel~-'a. .. Hollanda barıı 
tckliflnl reddetınesi üzerine Alman
,,anın meseleyi kapanmış addettiğf-

11.1 söylemiştir. 

Gı•çen haftanıu kayd& deier di
ftr hir h3.disesl de Alnıanyanın Bel
çika ve Hollanday& karşı taarruz 
maksa.tıanna d:ı.ir olan şayiaların 

kuvvet bulmasıdır. Belçika ve Dol

.landa. hudutlarında .A.lmau kıta.atı

nın t:ıhaşşüdü ve Alman matbuatı 

trafıııdan tehditkar bir mücadele a .. 
çılması bir Alman i.stilıisma mukad
dime olarak telakki ea;ımckte idL 

ı 
Buna binaen inanılması pek ziya
de arzu edilen müsalemetperver be
yanata inanmak temayülünün umu
mi olarak mevcut olamamasına hay-
ret edilmemelidir. 

Son on beş ı:üıı lelnde kaydedilen 
diier bir vakıa müttefiklerin vui
yetinl pek ziya.de takviye· eylemiş

\ir. Amerika, bb:e mühim miktarda. 
malzeme almak hak ve lm.kinını 

vermiştir. 

Memnuniyeti mucip olmayan bir 
hidlse, bir aydan beri Sovyet ve 
Finlandiya hükii.meUeri ara:unda. ce
reyan eden müzakerelerin filen inkı -
taıd.ır. Finlandiya delegeleri 13 Teş
rlnlsanide Moskova'dan aynlmışla.r

dır . .Resml Fin)ındlya mahfilleri bu
nun kati bir i.JJJuta ohna~ğmı ve 
ınüzakerelere tekrar ba.şlaııması 

muhlemeı oldutıınu bildiriyorlar. 
---o-

Garp cephesinde 
~Ba; tarafı l inci sayfada) 

zaman ilerledikçe Almanların Ma
ginot hattına karşı faaliyette bu
lunmaları >m.kanı da zorlaşmak
tadır. 

Dün de evvelki günler gibi Al
man tayy.aıreleri Fransanın şi

ırnal ve doğu şimal bölgeleri üze
rinde istikşaıf uçuşları yapmış
lardır. Tayyarelerden bir çoğu 
Belçika üzerinden gelmektedir. 

Alman propagandası, şimdi ev
vela bir bitaraf memlekette yapı
lan, sonra diğer bitaraf memle -
kette tekrar ve teşdit edilım yan
lış haberler neşri suretile teza -
hür etmektedir. 

ALMAN TEBLİGİ 
Berlin, 16 (A.A.) - Alman u

mumi karaTigahı tebliğ ediyor: 
Dün hiçbir hadise ol:mamıştır. 

FRANSIZ TEBLİÔİ 
Faris, 16 (A.A.) - 16 Teşrini

sani sabah tebliği: 
Dün gece kaydedilecek bir şey 

olmamıştır. 

ALMA.ı'1LARIN KURNAZLIGI 

Paris, 16 (A.A.) - Cephede Al-) 
manJarın bazı kurnazlıkları te -
beyyün etmD,tir. 

Almanlar herhangi blr taarruz 
hareketinde bulunmadaın evvel 
bir nevi kuklalar ileri sevkediyor
lar. Ve Bunlara ara sıra da ateş 
ettirerek ziyalar verdiriyorlar. 
Fransızar bu ziyalara karşı ateş 
açınca Fransız bataryalarının ne
relerde olduğunu anlıyorlar ve 
asıl kuvvetlerini ona göre kulla
nıyorlar. 

BİR İNGİLİZ VAPURU ALMAN 
DENİZALTI31NDAN KURTULDU 

Panama, 16 (A.A.) - İngitere
den Ye'1i Zelanda için yola çıkan 
İngiliz :Matarsa vapuru ~O dakika 
kovalandıktan sonra bir Alınan 

denizaltısından kurt.ulına.ğa mu
vaffak olınuştur. 

Maarif Vekale
tinin Bir Tekzibi 

Ankara, 16 (A.A) - Maarif 
Vek.illiğiııden: 

Bazı İstanbul .gazet.el.erinde or
ta öğretim müesseselerinde bu -
güın tatbik edilınelct<ı olan numa
ra sisteminin de~tirihnesine ve 
on esasının beşe kalbedilınesine 
karar verild>ği yazılmaktadır. 

Bu haber asılsızdır. 

Sovyet - Roman .. 
ya Gerginliği 

(Bas tarafı l inci sayfada) 

Be]gradm kanaatine g-öre, Rus .. 
Rumen muka.re:netl Yuı:oslavya ile 
Macaristan arasındaki münasebetle
ri de sıklaştıracak ve bu iki memle· 
ket arasında bir ademi tecavüz pak
tı akdini de mümkün kılacaktır. 

Sofya, 16~ (A.A.) - Zora gazc· 
teslnln Berlln muhabiri, baz1 Bal
kan memleketleri taralından biiyii.k 
devletlerle bir anlaşma akledildl
ğlnden berl, Balkanların resmi Al
man mab.fillerinln daha ılyade dik
katini çekmekte olduğuna yazıyor ve 
dJyor kJ: 

''Üç tararıı Ankara paktının, Ba1· 
kan memlckeUerinin TürkJ7eye ve 
garp devletlerine ka.111 itJmaı11zhkla
nna sebep oldufu Berlin'de bilhassa 
kayıt ve işaret edilmekied.lr. Al
manya ve Rusya yaba.ncı devleUe
rin Balkanlarda müdahalesine müsa
ade e1.memek için yüzde yüz muta
bıl<tırla.r. 

Bnndan başka mGhabtr, Alman
yanın Bclflka ve Holland:ıyı hiç bir 
z.a.tnan tehdit ebncdi~I hakkında ha
len Berllnde müdafaa edilmekte o
lan tezi cerhetmcktedlr. 

Muhabil' diyor ki: 

Alman g'azetelerinln bazı bitaraf 
memleketlere karşı son mücadelele
rinden sonra, bngün Bzlçika tle Bol
landaıım artık aynı gazetelere hü

cuın mevzuunu teşkil etmodi{inl 
kaydetmek icap ed("r. Bunun sebebi 
Belçika ile Hollandanın Almanya
nın f'nerjik battı hareketi önünde da.
ha mu.atı rözükmclcrldir. 

---o--

Tevekkeli Değil 
{Bas tarafı 1 inci sayfada) 

hosusta, alik:ı.dar bir zatla görüş

tük. Bize dedi ki: 
- Bir kaQ yıl evvel bir mektep 

kitabı içln açılan mü1aba.kaya lştl

riik eden eserleri tetkik icin Vekiilet 

tar:ıfında.n çağ1rıldık. Bir komisyon 
teşekkül etti. 40 ka.dar kitap vardı. 

Bwıla.r birer birer tetkik edilecek 
ve biri ü-ıerinde karar kılınacak, 

ba.sılma.k üzere derhal matbaaya ve

rilecek \'e o ders yıhna. yetiştirile

ccktl. Halbuki, mekteplerin a~ılma· 

sına ancak iki aylık bir vakit vardı. 

'Komisyon azası sekiz on kişiden i
baretti. 40 ("eserin tetkiki için ayrılan 
zaman kıl.fi değildi. Bize: 

- On beş C'ÜDde bu işi bitirecek· 
siniz. Fazla vakit yok, dediler. Fakat, 

ı:naddeten, bütün bo kitapları tetkl.ka 
imkin olmadJğını söyledik. Ona 

ra.tmen emir yel'ine gelecekU. Ko
misyon azasından bir kısmı da -

mazeretleri dolayıstyle - toplantıla

ra. muntazaman celm.1yorlardı. 40 

kitabın tetkıkl bir kaı; safha an:e
der, Alikalı ilim oepbeslndeu, ter

biye cephesinden, müfredat pro&'ra .. 
mı cephesinden ve saire .. 

l:tuıasa.. acele, biz, ne yapıp 7a.p1p 
l>lr kitap üzerinde karar kıldık. "JHu

-vafıktır,~ dcdlk. Eser hemen matba .. 
'\Ya verildi, basıldı. Mek.t.eı>lerde o-
1'.unmaya başlandı.,. 

Bu, mühim bir lfşaal telakki edl
lebtıir. Bu tarzda tetkJk edilen mek
tep kitaplarında bir hayli yanlışlar 

lluJwıması l'ayet tabtidir. Biz, ıunu 
istiyoruz: 

Vekıtlet, muhtelif cephelerden,. bü .. 
tün mektep kftaplar1n1 yenJden tet
kik ettirmeli ve hata.h, fena olanJa
nnm yeriJ1e yenilerini h:--.. ~ırlatma
lıdır. Fakat, bu işte, asli acele et
memelidir. Yoksa, ayni hatabr tek
rar e:dllınf olur. 

Yeni kitaplar, hlı;ı obnıızsa., beş se
ne içln dcfişmiyen ciruılnıılen olmah. 
Ne müfredat proı:-ram1, ne terbiye 
sistemi, ne lisan meselesi, .ne yanlış

lıklar ılbl sebepler, her yıl, kitap~ 

tarın deiL~r. !ne sehep olmamalıdır. 
Çünkü, her yü kıtapl:ırın def~mesl, 

aynı zamanda, Vckıi.let icln büyük 
bir masraf kapısı oluyl)r. 

'------0...__..I AT ATO R ' 
Balkan Sulhunda 
İtalyan Hedefleri 

Divan Edebiyatı 
ve Udi Yorgi G 

. " 
E 1 Kaç Iii.ndü.r gazeteler, ortaT• bir 

(Divan Edebl;rall) lilunlısı çıkardı· 

tar. Yine bir gazetede eski anketçi 
başılardao biri, halk şimdJ hangi şar
kılardan hoşlanıyor? diye bir yazı 

7azdı. Ga:ıetdudekl Diva.n Edebiya.· 
tt ve bn musiki bahsi şimdl benim 
aklıma üdi Yorg1 ile Faruk Nafüin 
meşhur bir şiirini getirdi. Udi Yor
giyi şahsen tanımadıfım ,eibl eser
leri de, bir tanesi müstesna olmak 
üzere. nelerdir! bilmem .. ~ Onan 7al
nız, çok sa.na.Utiııme bulduğum ve 
çok hOfl&ndıfım bir tek eserini bUI· 
7onmı ki o da F.-ruk Naf1:rln "Gnr
bel., 911riııden alıp m&lııırdaa bir 
prk.ı tekllnde -lemi! ohlaia ba
rlkulicle enfes parçadır. Fakal bir 
"°k beslekii.rlanm.mıı 7apdıtı ıllıl, 

sa.natkir üdi Yorg1 Farukla.ıı almış 

olduğn bn enfes parçaya k.umıt, J'•
ni onu notaya u7dum:ıak için o c.i
rum parçanın kafasını, l'Öziinü yar
mışlır. Yabul da kendisi böyle yap
mamıpa bile ona sonradan ~P 
söylemeye başlamış olan bir lall.ıın 
sa.zende ve hanendeler bu hıl.le ko.y .. 
muşlardır. Bestenin fevkalade &iizcl
liğine bayılarak kaç defalar can ve 
gönülden bir zevk.le dinlemiş oldu
ğum bu parçanın Faruk Naflze aU 
oldui'unu ancak doğru okunabilen 
şu mısradan a.ulamıştı:m: 
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Romanya ve Yunanlstanı, şimdi· 

kt harbin baflamasmdan aylarca. ev· 
vel g-aranti etmiş olan İ.nPltere ve 
Fransa hülnimetlerl, Tü:rkiye cum
huriyeti hükümeti ile de geçen bi· 
rincl teşrin ayında dahl Ankara 
muahedesini. lm7.a etıaiflerdi. Bu su ... 
retle Şarki Ak.denizde ve Balkanlar
da. tecavü hareke:Uerine mukave• 
ınet kuvveUenclirilmiş bu mmtak.a.
da sulhun ve sükfınetin den.mı sağ
lam eııaslan. cbyanmışıı. 

1'Bir türbe ki ruhum gelen ağlar, 
geçen nğlar .,, 

Gelelim şimdi Divan Edeblyayatı 
ile ildi Yorgi arasındaki münn.sebe
te: 

Udi Yorgl bu parçayı mil.hurdan 

o Sıralarda Hatay Meseiesi 
Mevzuu Bahsoluyordu 

'.Bu, bir saniye içinde cereyan 
eden. hadise, Ebedi Şefin gözle -
rini a<"arak ba.şını bize doğru çe
virişi son hareketi oldu. 

Ba.ş bulunduğu yerde, gözler 
de son aldıkları vaziyette kaldı
lar .. Saate baktım. Dokuzu beş 
geçiyor.. _ru,kadaşlarmıın yüzle
rindeki heyecan ve rztırap ifa -
desi huşula kar ..şık bir mana gös
terivordu. Olan olmuş, bir mille
te günlerce gözy~ı döktüren bü
yük ve tarihi Jıaclise tamamlan -
mı.ş, yapı.cı. kurıı<:u Atatürk ebe-
diyete g(içmüştü .. 

Bir adımda Atatürkün yanına 
yaklaştım .. G<izlerini kapadım .. 

M. Kamil Berk te başı düzel
terek yast"ğı al:dı, Atatürkün 
çeneı;ini bağladı. Biz bunları ya
paı:-ken, aaha ben göz.eri kapa
tırken odada bulunan hastaba
kıcı.ar deh.şetti bir çığlık kopar
dııar .. D..şarda akseden bu çığ
lık bitişik salru;.da bekliyenleri 
daireye koşturdu. her:.Ces bu hay
kırı.şla her iJlın bittiğini, Atatür
kün ebediyete intikal ettiğini an-

yesi.nde bulunan Atatürk istira

hat tavsiy-eleri kaıııısmda ha.re
.kete geçmek kararını vernıiş bu
lunuyordu ... Tabii; bu istirahat 

yapWmıadı. .. Atatürk, Hatay da

vasının en had şeklini aldığı sı
rada Mersin seyahatine çıktı.. Bu 

kararını duyduğu zaman Profesör 
Neşet ömer kendilerine rica ve 
bu karardan şimdilik sarfınazar 

buyuııınalaruıı defalarca tıbbi za
ruretleri ileri sürerek tekrar et
mişti ... Atatürk ger.ek kendi he
kiminin gerekse ecnebi müt.ehas
sısırun maruzatını bir tarafa bıra
brak Mersin seyahatine çılı:ınış
tı. 

SoVJ'ellerin Lehistandaki işgalle· 

rhıdea. sonra BaJkanlara tecavüs 
J'etllan Alma.D.7& ordusu için kapan· 
DUf sa.nldı. SoVJ"eUer ittınadının 

B.oma.aya'ya verdıklert teııılnat, Tür
kb'e ile dostlllkla.n. ve ba bükim.et• 
le lb.W&la. sllibh hwnmıete Prlfme
mel< ve larışmamak humsnnda An
ka.ta m.ua.hdeaine ili.ve edilen ı tıU• 
maralı protokolun a..bkaam., bu cihet
ten de em.niyet ve sulhu aynı mınta
bda ııailamlaşlarılmıt sayıldı. 

Ba.lkanlarda ve Şarki Akdenizd.e 
sa.lhun devamım temin hususunda 
İtalya hillıiımellnin alacalı Ta>;lyel 
müphem kalıyordu. Geçen 1,7111 soa.
larına doira eere1an eden sl::rasi ha
rekeUer ve hadiseler, bu hllSlWia 
Faşlsl İlalyaruıı va,Jyelini de aydın
lattı. 

Bilhaua İsvl~enin almanca konu
şan mmt.akuıocla.ki ıazeıeler son 
&iinlerde ,u tabirleri kullanarak, İ· 
~amn Ballı:aaludakl stıaselin.i 

&asvlr etme7e başladı..lar: 
0inı-Uterentn hnduı.ıarı 

oldutu ıribl, Faşist İ&al7a 
B.hl='de 

hudullan 

bestelerken onu on sekiz, yahut on 4o
ku:ıuncu asırdaki alaturka musikinin 
zevk \'e tnceHkleriyle dile getirmiş, 

yahut da. hic değilse Edcbiya.tı Ced.i

dcdcn çok önceki zamanla.rın. belki 

lamıştı. 
Hekim arkadaşlarım :zla diğer 

bazı zevat odaya gird~er .. Ebedi 
Şefin yüzünü son bir defa daha 
görmek istiyorlardı. Ben bu ara
da d!Jiiarı çıktım .. Yazılacak ko
münike .itçin hazırlanınağa baş -
lad_m, 

Muazzam bir yorgunluk demek 
olan Mersin seyahatinden dönüş
tıe Atııtürkün sıhhat vaziyeti büs
bütün değ.işmiş, zMiyet, iştiha
sızlık ar1ırmştı. İşte, o günlerde 
Ebedi Şefin İstanbul seyahati ya

pıldı.. Hatay davasını zafere doğ
ru yürüttükten sonra istirahat 

Jüzumuna yer veren Atatürk İs
tanhula gelerek Dolınabahçe sa

rayına yerlc<;miş, burada da kıs
men istirahat kısm<?ll çalış.ına su

;retile hem kendi karakterini h~m 1 
de doktorların gösterdiği heldm
Jik lüzumlanru tata:nine çalışmış
tı. 

dahi Tun ada.dır • ., 
Faşist İtalya lıükümeti, Sovyet

lerin Romanya ve Tana yoloyle Baı .. 
kanlara. iktısa.den, siyaseten, akide 
Jübariy le olduğa Klbl, miıselU!ı d&Jıl 

huliıllerine, inmelerine karşı koya.
çak ledbirler almaya. ba.şla.m,.lır, 

Roma.daki siyasi k.ayna.klar, Roman .. 
ya ile Bulgaristan arasındaki erazl 
lbtlliflarının, şimdiki harpten son
r~a bırakllmasına, ileride ly l bir 
tarzda hal i~in diğer Balkan devlet
lerini, Bukrq bukumeHnin, Bulga
ristana kefil sıfatfyle göstermesine i .. 
ki tarafın movafakaı edeceğini ha
ber veriyorlar. Bulgaristan hüküme
tinbı, Tlirf':.iye ile anlaşarak, hudut
larda topladıkları kuvvetleri çek .. 
meye ve terhise karar verdikleri 71-
ne Roma kaynaklan.ndan bildiril
mekledir, İta17a • Yunanistan dost
lo.k rabdaları kültür sa.basında dabJ 

de Tanzimat b~langıcınm müzikal 
his ve ruhunu, onda bütün letafe
tiyle terennüm etmiştir. iı;tc üdi 
Yorginin bu şarkısından benim duy
duğum fevkalade gü.zellik de ancak o 
zamanlara 3it bir sanat gii.:t.elliğ'idir. 

Fakat bugün ekseriyetin: 
"Saçlarım3 ak düştü,, 

Yahut aynı kırat ve aynı t-ondaki 
Ş3rkıtardan zevk aldığı bJr sırada 

hiç Divan. yahut dJvan 8onra.~ı tar
zındaki mu:t:.Jdye rağbet olur mo? 
Hrr şey zamanında~ mevsiminde ge
rekUr. Öy1edlr ama gerek halk. ge
rek salon için yapılan bugünkü ye
ni tarz musiki pa.rçalarnıuz.m bir
çoğu, neden hil:i makamlar arasın
da p~stenkeranj boeaJamalarla dola
şıyor da. zamanın his ve zevklerini 
ıereunümdrki sanat kıymeti, o ma
hur şarkı ayarında bJr şeyler koya
mıyor acaba? 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

• 

işte Biz Buna 
Muarızız 
(Baş t3..f'"Uı 1 in~i sayfada) 

Dersleriıı öğleden evvel verUme~ 

sinde ve öğledeo sonralar1n mil2ake-
re lcre tahsis edilmesi esasında ise 
bilbasşa talebe velilerinin çok mem
nun olma.bt icap eder. Cemiyet ve 
mua~erc' bayat.ıDl.IZ, mcmleketuı re .. 
fah seviyesi evıne erken veya geç 
dönen çocuğu ekseriyet 1Ubariyle tat
min edecek mahiyette değildir. Aile 
kalababğ'ının içinde ve bi;ha. "' tek 
odada ve aile cemiyetleri araıcnd.a 

derslerini hazırlamak mecburiyetin
de olan ilk, orta, h:ıtti lise t.aleb~~d 

için en geniş imk<inlar içinde ve sı
cak mektep odtı!:iında çalLŞmak, ders 
hazırlamak elbetı.e ki bUyük bir ni
mettir. Şimdi, va'ıiyet ve nazari tat
bikattaki fayda ve faydalar bu ol

doğtına göre Maarif Vek8letinln bu 
usulde devam etmesi, onu daha zı ... 
vade tekemmUle sevketnıesi bekle
nir deiil mi? •• Halbuki, dün hayret
te bir gazetede okuduk: Veki.Jet bu 
usulün tatbikattaki netlcıelerl Ü· 

zerinde, şlkılyetimsi neşriyatı da 
dL\kate ıt.larak tetkikat yaptırıyor

muş, Eter talebe ve öğretmenler J
cin bu llSUI güçlü': geUı·iyorsa. yeni 
yıldan itibaren bir başka usule te .. 
cece!,mlş!. 

İşte, biz buna mua.nz:z. Nazari Ba

hada. 7enl wı:uliiu fa1dal:İ.nnı da 1-
2.3.h ettik. Mubkkak ki. gece on lkl
de birde yatmıya kendisini alıştırmış 
olanlar tçin sabahleyin saat altıda 

kalkmak, işe veya derse gitmek zor
dur. Öğleden sonra, sinema veya 
toplntu:k yerlerinde buhmın17a alı

şık olanlar için de mektepte baflan
mak güç olduğu gibi. Amma, ekse .. 
riyet bu değildir, bu lfade ve vazı'
da olanlarda da olamaz. Her yeni 
sistem ve usul başlandığı zaman 
mutlaka itirazla ka.~1lanıl', Bu Dfvl 
itirazlar IUyat:arın sevk ve tesiri al
tuıda bulıın:ınl:ırın i!lraz ve muba
JefetJerldlr. Bu çeşit muhalefet ve i

tirazlar hiç b~r vakit pre.nsJplcrl 
sarsmamalı, ortaya konan ve lyili
fine kanaa-t eclllen bir usul üzerin
de ısrar edilmeli, onun tekemmülü
ne cahşılrn~lıdır. Elbett.t:. ki bu ıs

rar işleri ve usuilerl ya'Zar bo7ar 
tahtıısır:a çevinnt:ktıen daha. iyi ve 
daha 1oa7trtıc:.ır. Ştl:KKü AllKET 

Hiı.diseyi müteakip son komüni
keyi de imzaladıktan sonra ar:ık 
işimiz bitiyordu. Maamafih hu -
kfune:, Atatürkün cenaze mera-
5,u.ı. ıç n 1.az1ruyacağ1 protoko -
Jün projesinde İstanbullular için 
Ü" ''"l>iık bir ihtiram g€çi:ıi ta
savvur.ır.tla bulunm~ .. Bu mak
sa.la nihn tahnitine iüzum gö -
rülmüş .. 

Tahnit işinde mütehassıs bu
lunan Gülhane pr-0fesörierinden 
Mehmet LuUiye bu vazife tevdi 
ecLldi. Vefatın ikinci yani teşrini 
saninin 11 inci cuma günü profe
sör saraya gelerek vaz...fes.ne baş
ladı .. Niı.ş tahnit edildi. 

Bilhassa; teşhisin Türk hekim
leri taraf.ndan konulduğun.u ve 
tedaviye başlandığı günden son 
komünikenin imzalandtğı dakika
va kadar müdavi ve müşavir he· 
kimler arasında en kücük bir ih· 

, tiliı.f dahi mevcut olmadığım size 
tekrar temin ederim. Ecnebi he -
kimlerin celbi mese~esi ise, bu 
kabil konsültasyonlarda.ki tea • 
mille uymak zaruretile yapıl -
m ş bir harrke'tir. Teshis zama
nında konulmuş, tedavi tatbika
tına da tanı zamanmfla başlan -
mıs ır.:t 

NİHAT REŞAT NE DİYOR?. 

Müdavi heki)nler arasında bu
lunan doktor Nihat Reşat Berger 
de §unları anlatıyor: 

- Atatürkün rahatsızl:ğı ebe
diye.e intikalinden bir yıl ev
vel kC"ndini göstermişti.. 37 sene-
sı nihayetierir•e doğru Sirozun ilk 
iırazı beli.rınişti. Bu, devamlı za
fiyet, uzviyette yorgunluk, işti

hasızlık, iç sıkıntısı ve diğer teza

hürler bidayette Aiatürkün e
nerjik karakt.erile fazla çalışma
sına haınledilınişti ... Atatürk~ 
hususi he.kimleri olan Profesör 
Doktor Neşet Ömer İrdelp bu ken 
dini gösteren arızalan tedaviye 
başlaımış, Ebedi Şefe devamlı is
tirahat lüzumunu arzetınişti. Fa
kat; kendisini bütün. varlığile mil
letin saadet ve yukselişine has -
re1ımiş bulunan Atatürk bu isti
rahat lüzumunu takdir etmekle 
beraber son vaziyete kadar kat
iyyen tatbik etmedi ... Yine ken
disinin söy !ediği gibi her zaman 
mille'l.in saadet ve selametini ken
di sıhhatine futün tuttu .. Çal~
masına devam etti Lakin bu hain 
hastalık sinsi faaliyetine devıım 
ederken bilhassa Atatürkün seç
tiği çalışına tarzına devam imkan 
sızdı. Sürüp giden hakikat yü
zünden ilk defa Aııkaraya celbe
diınn ecnebi mütehassıs Fissinge 
de rnuay ene o.:.t.i.ktıen sonra ken
dilerine: 

(Arkası var) 

Edebiyat Dersleri 
(Baş tarafı 1 inci &a7fada) 

mız~ kll'k sene evvel '"Edib" kelime-
sinin .. d0tttlar arasmda kullanılır 

bir kelimedlr. diJ'e tarif edllınlş ol
duğıı ı:eldL 

Kırk sene içinde Türki7e'de neler 
değişti? sualbıe kolay kolay cevap 

vermek lmkinSJzdır. Fakat defiş .. 
mlyen nedir? diye soracak olurlarsa 

hiç düşünmeden: Edib kellmesini.n 
tarifidir! cevabını verebUirlz. IU:ese .. 

li edeblyal meclislerinde doslluk 
ga.yretJ Jle HüseJ"in ltahm.171 Zolaya 

ben.ıeı:Jp röJdere çıkaranlar bulun .. 

doğu clbl, Ömer Seyfetlini biçe in· 
direnler de oluyor. 

Evvel zaman sadrazamlan:ııdan 

biri sotrad:ı çilek yerken şeker ye

rine tuz e~ ve atzma. götürünce: 

- Halletl!k! demiş. 

N ölı:tcda11 
gülmü~: 

dalkavuklardan biri 

- Bu ha.Ih yalnlZ sofrada et.seniz 
neyse, fakat blllen vü.keta mecllsln-
de de edtyor~unuz! demiş. 

Edebiyafçılarım11: da bu müta.ıea

rmı yalnız ara.larwda serdet.seter 

neyse ama, sınıflarda da şahsi ve 
cok kere tndi noktai nazarla.Tını ta
lebelerine kabul elUrfyorlar. 

Bir sınıfta Necip Fanlı büyük şa .. 
lr dl,-e tanıyan talebe, başka •ınıfa. 

geçince mua1Umlnln Necip .Fazıl a

dına du<bk büktüğünü rörünee şa

şalayıp kalıyor ve kime inanması ıa .. 
om ı:-eldlf;ini bileme;rince ra ranlıl 

bir t<ılikklye kapılıror ve7a edebi
yatı yan oiziyor. 

Maarif Vekiletlnln bu nokta. üıe
rlnde durma.smı rica ederken, edebi
yat tedrisatına yeni blr vetıhe ver

mek i~ bir arada çalışan edebiyat; 
muallimlerinin de edip ve ıairlert• 

mlz hakkında anlatm11 oldnlı:lannı 

•örmek isteriz. 
SELAMİ İZZET SEDES 

JruvveUendirllmektedir. Yunan Kı-
ralı MaJeste Core'un halasının da 
bnznru ile İtalya. radyosauun tertip 
ettiği 1r.nan gecesi, ikJ tarafın dost
luklarının kuvvetine :reni bir teza
hür teşkil etmiştir. 

Yul'oslavyadaki pa:eieler, Balkan
lardaki küçük devlellerin başında, 

itaJyanı.n, büyiık. bir devlet sılatiyle 
Boma.uya hududundan ve Tuna yola. 
ne l'elebllecek teııll.kelere karşı bu
lunmasJDJ haTaretle alkışlamakta.dır
lar. 

Türkiye - İtalya arasmdakl dostlu
ğun takviybine alt haretellerln ma .. 
nası, bu lzahalımı'lla daha iyi anla
şılabilir. Münhasıran tedafüi ı-aye· 
leri istihdaf eden, Balkanlarda sul

bnn, sükünetln devammı, tecavüze 
karşı konmasını temin eden dost
lukların memnuniyetle karştlanaea

iını söyliyeblllr!z. 
DAMİT NURİ mMAK 

-------------
Nakdi Bedel 

(B~ tarafı 1 ınci sayfada 
ğumlu bir buçuk senelik hizmete ta
bi isl.1.m ve gayri isl5m piyadelerle 
muzllra ve harp sanayii bu kere 
celp ve sevk edileceklerinden hemen 
şubelerine müracaat etmeleri bu do ... 
ğumlu erler kilfi gelmezse 335 do
ğumlulara da müracaat edilecektir. 

2 - Şubelerde toplanma günü 24, 
2. Teş. 939 cuma günüdür. Mezkilr 
gilnde müracaat etmıyenler hakkın· 
da kanuni muamele tatbik oluna
caktır. 

3 - :au celpte hiç bir suretle be
del kabul ediJmj,yecektir. 

4 - Bundan evvelki celplerde be
del \"erip de se-vkleri nisan 940 cel
bine tehir edilen islAm ve gayri ıs .. 
lllm bedeli nakli erleri de bu kere 
sevkı!d.ileceklerinden 28./S.Teş./939 
iünü §Ubelerine müracaatları ıı.ın o
lunur. , ~ 

En v•sl ıaton en lüks konfor .. en sıhhf esbabı ıstırahatı c•ml 
son sistem projeksiyon ve ••• maklnılertle mücehhez §arkın ve 

ÇEMB"ERL"IT AŞ 
SlrıemBsı 

Memleketin büyükleri, miimtaz aileleri hazaranda 

\ Darüşşafaka Me.:ifaatına ! 
Bu gece tam 8 de •çıhyor - Küıat progra"'ında 2 büyük film birden 

Hudutlar Tehlikede Gasparone Marika Rökk 

- Altı hafta mutlak bir istirar 
hat g~-çirnıeniz elzemdir! Ondan 
sonra ancak otomobille ufalı: ge
zintiler yapılabilir! 
Demiş ... O sırada Hatay mese

lesi mevzuu bahsoluyor bu dava
yı az>m.le tahakkuk ettirmek ga-

1 LCkı ve muhteşem eahnt-lcrlc sns ... 
lenmiş ten ve fuh büyillc revülü 

operet 

1 

Mlreill• BaUn - Erte Von Strohe!m 
Siyasi vak'alıtr araıında güzerao 

eden aşk •e ihtiras filmi 
lıı Telefon ı 22513 



SAYFA-4 

Balıkesirde e·eden 
Terbiyesi İşleri 

1667 Genç Aylık Çalışma 
• 

Programını ikmal Ettiler 

(19-20-21) Yatlarındaki Balıkealr beden terblye•I mükellefleri 
ı•lm-k elbiseleriyle bir arada 

Balıkealr, (ikdam muhabirinden) 
- Beden terbiyesi kannnunun talbl
klne ai& .nizamname henüz çıkma.m11ı 
olmakla beraber .-ençUk kulüpleri teş .. 
kili hakkındaki Jrumunın tecrübe ma .. 
biyellnde talbklne &'Oiıllme91 ve bu 
tecrübenin hmır ve Balıkesir bölge .. 
terinde yapılması takarrür etmişti. 

Beden terbiyesi Genel Direklörü 
General Cemil Taner bu işle meşgul 

olmak üzre Eylülde Balıkesire reldl 
ve bölge ve istişare hey'etlerJyle l'Ö

rüştü. Gençlik leşkltatının derhal Ba

lıkesir böll'eslnde de yapılması ka
rarJaştlrddı. 

Balıkesir bölgesi derhal tatbikal i
şine girişerek bölce dahilinde federe 
ve gayri federe mevcut ve faaliytte 
bulunan (19) spor kulübünü lağve-

derek yeniden ve kanunun tarif atı da
llnde bölgenin muhtelif kaza ve na
hiyelerinde (21) gençlik kulübü açlı 
ve faaUyete .ceçirdl. Bu l'CDçJik ku
lüpleri 19-20-21 yaşlarmdakl g"enç
lerl mecburi olarak kulüplerine kay
dettiler. Ajanlar tarafından hazırlanan 
haftal•k (6) saatlik mecburi spor 
çalışmalarına başladılar. 

Bu SJM)r mükeJJefierine beden ter
bJyesJ muallimleri ve ordudan ayrı .. 
lan subaylar tarafından (Askerlik, a
tıcılık, dağcılık ve kış sporları, atle
tizm ve su sporları) gibi mecburi 
sporları yapt1r1Daya. başlamıştır. 

(29/10/939) tarihine kadar bölge 
dahilinde (1667) spor mükellefi aylık 
çalışma programların& ikmal etmlş

tlr. 

S A G L ı " 1 Fotoğraf tahlilleri 
Kulağa Böcek 

Kaçması 
Bazen kuJaia bir böcek kaoar. 

Bu takdirde böcek kaçan kimseyi 
öbür kulağı üstüne yatırmalı ve bö
cek kaçan kulağa yağ, zeytin yağı 

yahut sulu vazelin, bulunmadığı 

takdirde su doldurmah. Bu suretle 
hayvan havasızlıktan ölür. Beş da .. 
kika sonra bu kula!ı üzerine pevlr
meli.. Boşaldıktan sonra içini silme
il. 

Eier hububa' arpa, darı, cam par .. 
çası ,ıibl şeyler kaçarsa kulağı bir 
doktora yıkatmalı. 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞJ DRAM 
KISMINDA 

17/11/939 Cuma günü akşamı 
saat 20,30 da 
ŞERMİN 

*** 
İSTİKLAL CADDESİ 

KOMEDİ KISMINDA 
17/11/939 Cuma günü akşamı 

saat 20,30 da / 
BİR MUHASİP ARANIYOR 

HALK OPERETİ 

Eski Çağlıyanda saat 21 de 

(GİT KAL OTELİ) 

Yazan: M. İbrahim 

Pazar: Matine saat 16 da 

.fi; ... "' ..., • .. 

İTİZAR: Haccacı Zalim adlı tei
rikamızı 'bugün koyamadık özür 
dileriz. 

Yazan: Ziya Şakir 
Dediler. 
Eshaptan bir kısmı ise; 
- Ya Resulillah! ... Biz seni, 

(Allahın, Peygamberi) biliyoruz 
·ve sana iman ediyoruz. Bizi, ne
reye götürsen gideriz. Her ne em
rodcrsen, canımızı başımızı feda 
ey.eriz. Bize, hiç b ir şey sorma. 
(Allah) sa.~a ne err.rediyon;a, o
nu yap. 

Diye, mukabele ettiler. 
R<'su!ü Ekrem Efendimiz, es

habının gösterdiği bu metin iman 
'karşısında, son derecede sevin -
di. Mübarek gözleri dolu dolu 
olarak: 

- Ya, eyyühennas!. .• 
Diye, hitap etti. Ve sonra. bü-

6ize fcıtcğrafınızı gönderiniz 
kim cılduğunu:ı.u söyliyelim I 

• MUSTAFA 
ŞİŞMAN - Dik
katli bir tip. Çok 
i y 1 kal~lldlr. 

Herkese iyi mu
ameJe yapa. r. 
Kavgadan hoB
Janmaz.. Müna
kaşadan çeklnh'. 
Azimkardır. Mu
vaffak olmak I· 
çin sonuna ka .. 

dar aynı ciddJyetle fakat kendi ken
dine çalışır. 

MUZAF
FER KULİG 
(Beşiktaş - Dik
katli bir tip. Has
sastır. Güzel san
aUara karşı faz
la meyJJ vardrr. 
Bilhassa edebiya
ta istidadı fazla
dır. Güzel söz 
söylemeye gay
ret eder. 

* 

Evine 'ok sadıktır. İntizamı sever. 

Kalp Sektesinden Oldü 
Baydarda oturan Ali Edlrnekapı ci

varında kahvede istirahat ederken 

1 
kalp sektesinden ölmüştür. 

Beygir lsırdı 
Yenişeblrde oturan sebzeci Yorgi .. 

ye ait beygir Tarla.başı caddesinden 
geçerken 5 yaşında Tareske\'i ismin
de blr kızı ısırıp yaralamıştır. 

Hastahanede Öıdü 
Rumeli kavağında. oturan Hayriye 

kaynar su ile başlanmış ve dün kal
dırıldığı Şişli Etfal hastahanesinde 
öfmüştür. 

Tefrika: 82 
yük bir azm ve ce!ildet'le, söze baş 
lıyarak: 

- Cenabıhakkın, ihsan ve be
reketine doğru yürüyünüz. Ve, 

sevininiz ... Size, tebşir ediyorum. 

Cenabıhak, ya düşmanların kafi
lesindeki malların ganimet olarak 
elinize geçmesini. .. Ve yahut müş 
riklerin helak o!up gitmelerini 
vadetti ... Allaha kascmed;:,rim ki, 

Kureyşlilerin. maktulen düşüp 

yattıkları yerler, şu anda, aynen 

gözlerimin önünde tecelli ediyor. 
Mealinde, kısa ve

0

beliğ bir hüt
be irad etti. .. Ve bu hutbeden son
ra, düşman üzerine harekete e
mir verdi. 

SPOR 

Yani Sene Milli 
Küme Maçları 

Bu sene, lik maıçl.aınm sonun
da İstanbul - İzmir - An.kara ta
kımları arasında mfül kiline maç
ları tertip edilecektir. Milli kü
me maçları ha'kkında Ankarada 
sa1rahiyettaıılar nezdinde yaptı
ğım12 temasta bu seneki maçla
rın teknik organizasyinumın fut
bol federasyonu mali organizas -
yonunun da alakadar klüplerin 
bölgeleri vasıtaisle taayyün edi -
lecek bir formüle göre yapı.la -
cağı tasavvuru mevcuttur. Bu su
retle geçen sene <ıld uğu gibi ıınil
li küıme maçları hiisılatımn bü
tün bö1ge klüplerine değil yal
nız milli küme takımları arasın
da iaksim edileceği anlaşılmak -
tadır. 

Diğer taraftan milıli küme maç 
!arının bu sefer daha orijinal bir 
ha,le konulması ve İstanbulla An
karadan üçer İzınirden de iki 
klüp arasında yapılıması düşünül-, 
mekle beraber 'kuvvet itibarile 
zaif olan İ:ııınirin bir takımının 
kümeye ithali de mevzuu bahis
tir. 

Yugoslav Klübü 
Geliyor 

Yugoslavyanın en kuvvetli e
kiplerinden ve bu seneki şampi
yonanın ikincisi bulunaın Skoç 
futb<ıl takımı önümüzdeki birinci
.kanunun 9 ve 10 unda Ankar.ada 
14 ünde de İstanbulda üç maç yap 
ına'k üzere memleketimize .gele -
cektir. Yugoslav ldübile her tür
lü anlaşma yapılınışt>r. 

940 Balkan Oyunlarını 
Biz Organize Edeceğiz 

Geçenlerde Atinada icra edi -
len 10 uncu Balkan oyunların -
dan sonra genel direktörlüğün 

tekilli üzerine Balkan olimpiyat 
komitesi tıııraıfınd.r.ı karari<ıış'il

rıldığı "eçhile önümüzdeki 940 
senesi eylulünde icra edilecek 
11 inci Balkan oyunları Ankara
daki 19 Mayıs stadında yapıla
caktır. Bu organizasyonun tam 
bir mükemmeliyette olıması için 
şimdiden çal.ı§malara başWıa -
c~ktır. Bu meyanda Ankara sta
dının nizamsız bulunduğu atle -
tizm kurdaıılarının beynelımilel 
nizama göre iashihine yakında 

başlanacaktır. 

Bir Sahtekar 
Tevkif Edildi 
ÇemberUtaşta bir üzümcüden u .. 

züm alırken yaldıza. batmlnıış eski 
g-ümüş lkJ peyreii altın diye sür
mek lstlyen bir genç evvelki akşam 

polis taralmdan yakalanarak dün 
adliyeye tesllm ohıJ!.muştur. 

Salih isminde bulunan bu 
l'eno Sult.anahınet birinci sulh ceza 

mahkemesinde cürmünü tevil etmla
llr. Neticede lıend.lslnln levklflne ka
rar verilmiştir. 

Balıkçı Şükrünün Muha
kemesi Başladı 

Bayramın birinci günü Ba1ıkpaza
rında Muharrem Isminde serseri bir 
.sabık.alıyı bıçakla göğsünden yaraJı

yarak öldüren balıkçı Şükrünün mu
hakemesine dün 2 lnci ağır cezada 

cürmü meşhut kanununa göre baş .. 

lanmıştır. 

Katil dün muhakemede: 

"Benden haraç istedi, vermedim. 

Kala vurdu. Elimdeki balık bıçatı

nı göğsüne doğnı uzatarak dürttüm. 

Kendimi kaybelmlşlm. Ne olduğu

nu bilmiyorum.,, dem.Jştlr. 
Neticede: suçun işlendiği tarihle 

muhakmeye intikal inı arasında ka

nunen geçmesi Jizım olan 24 saatlik 

cürmü meşhut müddetinin; ayın 15 

inci gecesi saat 24 ünde bltUği görü

lerek dava cürmü meşhut kanunu 

abkimından çıkarılmış ve şahit cel

bi için muhakeme başka. bir güne 
bırakılmıştır. 

---0---

Kııruçeşm a Lira y 3tin · n 
Muhakemesi bc.ş:adı 

Kuruceşmede tabanca ile babası 
Şevketi ve kardeşi Radiyi öldüren 
Zekinin muhakemesine devam olun
muştur. 

Dünkü celsede müddei umumi id
diasını okuyacaktı. Fakat celse açı

lınca suçlu Zeki arap harfleriyle ya

zılmış 3 mektubu mu.ha.kemeye ve
rerek: 
-" Bunlar; kardeşlın Sıddık ta.ra

fından tevkUlmden üo ay sonra ba
na o zamanki gardiyanlardan İbra
hlmln eli:yle gönderilmişti. Vesika 

nıaUiyetindedirler, okunmalarını is
terim! •. ., 

Demiştir. Bunun üzerine mektup

lar dosyaya. 1lii.ve olunmuş ve Sıd

dıkın izahat vermek için mahkeme
ye çağırılması karariyle· da.va talik 
ohınmuştur. 

-o-

Serseri Torpil 
İğne adanın lkl mlJ mesa.feslnde 

serserj bir torpU göriilmüştür. 
Torpilin imhası için aramalara 

başlanmıştır. 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerınizi fırçalayıoız 

... l _ı s_T_AN_B_u L_BE_L_Eo_ı Y_ES_i .N_D_E N_l ı 
İlk Muhammen 

teminat bedeli 

233.78 3117.00 Hastahaneler yıllık ihtiyacı için alınacak kuru üzüm, 
üryani erilt vesaire, 

78.70 1438127 Zincirlilruyu mezarlığı cephe dıvarı tamiratı ve üze-
rine ka.fesli tel parmaklık konulması. 

56.67 755.53 Karaağaç mü üessesatı yıllık ihtiyacı için alınacak 

58 kalem levaı: ımı kırtasiye 

202.50 2700.00 Karaağaç mil essesatı yıllık ihtiyacı için alınacak iki 

kamyon ve teferruatı. 
299.77 3996.87 Silivri sı!at istasyonu tamiratı. 
Tahınin bedelleri ile ilk teminat m ikdarları yukarıda yaztlı işler ayrı ay

rı açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 20/11/939 pazartesi günü saat 14 de da
imi encümende yapılacaktır. Şartnameler zabıt ve muamel:it müdürlüğü kale
minde görülebilir. Silivri sı!at istasyonu ta mirah işine talip olanların buna 
benzer en az 3000 Jiralık iş yaptıklarına dair Nafıa müdürlüğünden vesika al
maları Hizımdır. Taliplerin ilk teminatı makbuz veya mektupları ite ihale gti
nü muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. (9109) 

* Daimi encümenin 9/11/939 tarihli ve 11151 sayılı kararına tevfikan, 
sömikokun - Türk antrasiti şehrimizde, ZonguJdaktao doğrudan doğruya 

kömür getiren tüccarın deposunda vasıla üzerinde teslim toptan ve perake.n
f!e ton satış fiatının (21) lira (5) kuruş olarak tesbit edildiği ilfln olunur. 

(9488) 

----------------------
Beyoğlu 3 üncü sulh hukuk M

kimliğinden: 

İstanbul dördüncü icra mmurlu
ğundan: 

Daiı:emizin 939/3696 sayılı dos
yasında Şişlide Hanımoğlu soka
ğında 63 numarada mukim iken ha
len ikametgf.ıhı meçhul Evrakidi ve
kili ve kocası Mihalfı.ki'ye: Üsküdar
da Solaksinan mahallesinde Gümüş 
arayıcı sokağında 19 nwnarada tuğ
lacı ve ankazct Genç Ali tarafından 
Üsküdar birinci sulh hukuk mahke
mesinden istihsal olunan 24/5/937 
tarih ve 937 /323 sayılı ilftn1a mtiste
nidcn sizden talep eylediği iki yüz 

elli liranın maa masraf ve yüzde 
on avukatlık ücretiyle ödenmesine 
dair namınıza çıkarılan icra emri i
kametgahınızın meçhul bulunması 

hasebiyle bilAtebliğ geri geJmiş ve 
icra hftk.imliğince otuz gün müd
detle ilfuıen tebliğat icrasına karar 
verjlmi~tir. 

Ayni senenin Balkan futbol 1 
maçlarının da memleketimizde ic- ı !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Ziraat Bankası İstanbul öube
si vekili tarafından GaJata
da Gabay hanında 1 ve 2 No. lu oda
larının müsteciri Kfı..zım Kavur aley
hine 140 liranın tahsili zımnında 

gönderilen davetiyeye mübaşiri ve 
zabıt.a tarafından verilen meşruho.t

ta yazılı mahalli terk ile gitt}gi ve 
halen ikametgahı da n1cçhııl o•c>u
ğundan 20 gün yirmi gün müddetle 
ilcinen tebligat icra edilıniş ve rru
hakcme günü olan 8/11/939 tad
hinde saat 9 buçukta mahkecı · c;,·c 

gelmediğinden hak.kında gıyap 

kararı ittihazına karar vcrilmi~ gc'
meyen d.ftva edilene mübrcz ır.uka

velcdeki imzanın inkfırı halind~ is

titkap icrası için mahkemeye gelnıc
si, gelmediği ta.kctirde müsteııkif 

addolunacağından bahs ile yirnu ~~:n 

müddetle gıyap kararının ilanen teb
liğine karar verilm~ olduğı...ndan 

yevmi muhakeme olan 14-12 .939 ~
at 15 te on be~te veya rnusaddak. bir 
vekil göndermesi aksi takdirde gıya
bına karar verileceği gıyap kara
rı makamına kaim olmak üz;e,·c ildn 
olunw·. (21976) 

Yukarıda yazılı borcu ve masraf
ları işbu jcra emrin.in tebliği tari
hinden itibaren bir ay içinde öde
meniz ve borcun itfa veya imhill edil
diğine dair resmi vesaik ibrazı sure
tiyle ve icra ve ülfıs kanununun 83 
üncü maddesi mucjbince icra tetkik 
merciinden icranın geri bırakılması
na dair bh· emir getirmediğinjz tak
dirde aynı müddet içinde 74 üncü 
madde mucibince mal beyanında bu
lunmanız l.izımdır. Beyanda bulun
mazsanız hapis jJe tazyik olunaca
ğınız ve hakikate muhalif beyanda 
bulunduğunuz takdirde hapis ile ce
zalandırılacağınız lüzumu ve borcu 
ödemediğiniz takdirde -hakkınızda 
cebri icraya devam olunacağı teb
liğ ınakamına kaim olmak üzere nan 
olunur. (21972) 

rası için alakadar1ara teşebbüs
lere başlamışlardı;r. 

• 
Ecnebi Semaslar 

İki İngiliz Takımı 
Gelecek 

Gelecek lıaitadan sonra lik ı 
maçlarının bir.inıci devresi sona e
rerek bir aylık bir tatil yapıla -
caktır. Bu tatil esnas;nda gerek 

'.federasyon ve gerekse organiza
törler ecnebi temaslarla hususi 
kupa maçları .tertip edecekler -
dir. Öğrendiğimize göre bu fası
ladan istifadeyi düşünen fede -

rasyon dost ve üstat İngilizlerin 
i:ki futbol takımı Ankara ve İs
tanbulda birer maç yapmak üze.. 

- re iki İngiliz amatör takııınının 
ımemleketimize gelmesi için ha-

BEDİR MEYDAN MUHAREBE3İ 
Ebu Süfyan, kiırvanı (Bedir) 

mevküne çekmişti. Mekkeden ge
len imdat 'kuvveti, karvanla bu
rada birleşti. 

(BOO.ir), gayet yumuşaık bir 
kumsa'1ın ortasında, birkaç yüz 
huııma eğacı ile birkaç kuyudan 
mürekkep bir (vaha) idi. Etrafı, 
tamamile çorak bir arazi ile çev-\ 
ri:lmişti. 

Kureyş ordusunun umıınü ku
mandanlığını (Ebucehil) deruh
de etmişti. Bu adam, ·kumanda
sı altındaki ·güruhun kalabalık
lığına güveniyor. 

- Görcıceksiniz .. Mü.slüman -

larla uzun lioylu harp etım..iye lü
zum bile kalmıyacak. En başta 
(Muhammed) e>lmak üzere, on
ların hepsinin ellerini, kollarını 
bağ!ıyacağ12. Öylece sürüp, Mek
keye götüreceğiz. 

Diye söyleniyordu. 
Fakat, Ebucehilden daha iyi 

riciyemiz vasıtası.le lazım.gelen te
şebbüslere giripnjşlerdir. Fede
rasyonun bu faaliyetinden baş
ka organizatörler ve futbe>l ajan
lığı bu aralıktan istifade ile şilt J 

ve kupa maçları tertibini düşü,n,. ı 
ımektedirler. 

Zayi - Kasaplar Türk Anonim 
Şirketinden aldığım ıtıo lira kıyme
tindeki 5 hisselik bir senet kaybol
muştur. Yenisini alacağımdan zayi
in hükmü yoktur. 

Yenibahçe Arpa Emin No. 14 
Şevki 

Baş, Diş, Nezle, Grip, l<omatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında günde 3 kaşe ahnabillr. - ---- -
düşüncruler, onun bu fikrine iş

tirak etımiyorlardı. Kureyş ordu
sunun kesretine ve silfilılannın 
:faik iye tine ra.ğıınen; 

- Biz, ticaret ehli adam]ar12. 
Harp ve meşakkate day8JllaIJla -
yız. Fa<kat (Muhammed) in ba
şına toplananlar, hayatlarını sah
ralarda ve tehlikeler arasında ge
çirmiş olan çiftçilerdir. Çok za

ımanlannı, silahlı mücadelelerle 
geçirmişler ve tecrübeler gör -
müşlerdir. Bakalım, bunlarla na
sıl başa çıkacağız. 

Diyorlardı. 

Ayni zamanda Kureyş ordusu, , 

birçok asilzadelerden mürekkep 
bulunuyordu. Bunılardan hiçbiri 
diğerinin emir ve kumandası al
tına girmiyor .. Bu sebept<ın do
layı, Kureyş ordusunda asker -
lik intizamından ve, zaptürapttan 
eser ,görülmüyordu. 

Bu sebepten dolayıdir ki, (•Be
dir) kuyuları etrafında ordu.gfilı 

kuran Kureyşliler, kabile kabile, 
ail;:, aile ayrılmışlar .. adeta bö -
lük bölük olarak çadı.rlarını kur
muşlardı. 

Bu çadırların önlerinde, Mekke
ni.n güzel sesli hanende kadınla
rı şarkı söy'1üyorlar, oyuncu ka
dınlar da raksediyorlardı ... Bun
dan da anlaşılıyor ki, Kureyşli -
1er kalabalığa ve faik silahlarına 
gü veniyoclar.. Müslüıınarııl>ara ga

lebe çalaca!lclarından pek emm 
yörünüyorlardı. 

İslam ordusuna gdinec .. Vazi

yet, tamaımile bunun aksine idi. 
Evvela ... Bütün ask€'1", tam bir 

kütle halinde idi. 

'Sonra .. Resulü Ekrem Efendi
miz, bu küçük ordusuna, her şey 
den evvel itaat ve :intizamı öğ -
!'etmişti. .. Bütün eshap, tek bir 
emir ve kumanda ile haıreket edi
yor.. Her fert, (Başkumandan, 

Hazn>ti Muhammed) e karşı bü-. 
yük bir itimat ile bağlanarak bü-

Dr. Hafız CemaJ 
( Lokman Hekim) 

DAH!LıYt:: MÜT AHASSISJ 
Divanyolu 104 

Muayenehane saatleri: Pazar 
hariç her gün 2.5 .. 6, SaJ.J 
Cumartesi 12 · 25. fıkaray> 

..... anurtl Mümessili ve Ne~riyat Di ... 
rektörü: A. Nacj, Basıldığ.ı, Yer: 

Son 'l'elgral Basım.evi. 

yük bir iıman salabeti gösteri 
yordu. 

(Bedir meydan muharebesi) 
nin vakundan bugüne 'kadar, a
radan (on ÜÇ buçuk asır) geç -
~tir. Böyle o1ına'kla beraber, o 
basit ve iptida! boğazlaşma, bu
günün (aslrerı1ik ilini) :lıakımı!llr 

dan tetkike şayan bir keyfiyettir. 
Ve bu tetkik esnasında ilk teba
rüz eden cihet ise, (Hazreti Mu
hammed) in malik olduğu (asker
lik dehası) ndan ibarettir. 

Ordusunun ba§'kumandanlığını 
deruhte buyuran Resulü Ekcr>em 
Efendimiz, o iptidai devirde ve 

(harp ilımi) nin tamamile meç -
hul olduğu o muhltte, tam bu a
sırların harp tekniğine uygun bir 
usu1 ile hare'ket ederek, Cena

bıhak tarafından kendilerine bah
§edB.en harikulade zeka ve kiya
setle, mucizevi bir eser göster -
ıınişle<rdir. 

[Arkası varJ 

Ankara Radyosu 
- DALGA UZUNLUÖU -, 

TA.Q. ıt,H a. UlN il<& it llw. t 
TA.P. U.71-. Nil il<& M &w. 

llU -. 1.11 il<& L11 it w. 

17 lkinciteşrin Cuma 
Saat 12.30 Program, ve memleket 

saat ayarı. 12.35 Ajans ve meteoro· 
Ioji haberleri. 12.50 Türk miiaifl 

(PL). 13.30/14.00 Müzik (Karışık 

hafif müzik - Pi.). 18.00 Proçam. 
18.05 Memleket saat ayan, Ajanı 

ve meteorolojJ haberleri. 18.25 Türk 
miizlğl (Fasıl heyeti). 19.10 Konuş
ma (Spor servisi) 19.Z5 Türk müzJ .. 
il: Çalanlar: Vecihe, Kemal Niyazi 
Seyhun, Relik Fersan, Cevde' Çağ .. 
la. 1 .. Okuyan: Azize Tözem, 1 - Ar
takl - Kürdilihicazkar şarkı: (Bal
landı gönül). 2 - - Hüzzam şar
kı: (Sevdası henüZ). 3 .. Yesari A ... 
sım - Hüzzam şarkı: (Ömrüm seni 
sevmekle). 2 - Okuyan: Mustafa 

Cağlar. 1 - Bilmem şen - Segih şar
kı: (Ne gülün renginJ sevdJm). 2 .. 
Dellil zade - Segib şarkı: (A be· 
nim gözümün nuru). 3 - Etem E
fendi .. Sultaniyegah şarkı; (Bu güJ ... 
zarın). 4 .. Yesari Asım - Sultaniye
.ıih şarkı: (Biz Heybelide). 3 - Oku. 
yan: Melek Tokgöz: 1 - Rakım - Uş

şak şarkı: (Bana hiç yakışmıyor). Z 
.. Arif Bey .. İsfahan şarkı: (Düşme 
ey işık haya.le). 3 - Halk türı.tü~ü• 

(Bugün ayın on dördü). 20.10 Tem
sil: Uzun Mehmet - Yazan Ah.met 
Naim Kanca. 2 - F. Mendessobn: Ru1 
Blas uvertürü. 3 .. P. Tschalkovvsky: 
Ceiz kıran suiti. 22.00 1\-lemleket sa
at. ayan, Ajans haberleri; Ziraat.. 
Esham - Tahviliit, Kambjyo _ Nu

kut borsası (fiyat). 22.29 Müzik (O

peretler - Pi.) 22.45 Müzik ( ca .. 
band - Pi.) 23.25/23.30 Yarınlı! pro
vam ve kapanış. 

Her gün yalnız kısa. dalga. 31, 7 m. 
9485 kc/s post.amızla neşrediJmekte 

olan yabancı dillerde haberler saatle .. 
ri aşağıda gösterilmiştir: 

İranca: Saa.t 13,00 ve 18.45 de 
Arapça: Saa.t 13,15 ve 19,45 de 
Fransızca: Saat 13,45 ve 20 15 de 

ÜÇ GÜN EVVELKİ BİLMECE
MİZİN HALLEDİLMİŞ ŞEKLİ 
1 ll • ' 6 • 7 8 il 10 

Y A IH Y K IE 'M AL 
AR A•IA LIJIH~ ~A 
K } t ı•IB. ·[ıs M. E l"! 
U • 1 B' l Ş. e El Z A 
r1·01e•A TA. 
K9E S ' E F l•H8G 
A. E L IV EDA ··- E 
D°EDE9RÜŞEN 
Re f M D T/tf -.- 1. E 
T e:r -fıŞ .T E Ml"A_i. 

BUGt'NKÜ E iLMECEMİZ 

Soldan sağa ve yukarıdan aşafı)'aJ 

1 - Hepimizin sevgUisi, 
2 - Bıkmak .. Hece, 
3 - Donuk - Uzuv, 
4 - Manasız - Deniz kenarı. 
5 - Cocuklan korkutur . 
6 - lllabul - İsim, 
7 - Kuvvet 
8 - Ortası e olW'sa bir memleket 

parası - Peygamber ismi 
9 - Adalar denizi - Baş 

10 - Elbl9elerln içi - Erkekler< la
zım. 

TAKViM ve HAVI\ 

17 İKiNCİTEŞRİN 1939 
CUMA 

11 ine! ay Gün: 321 2. Teşrin 4 
Hicri 1358 Rnmi: 1355 
Şevval 

Güneş 

Öğle 

İkindi 

5 
6.50 
11.59 
14.34 

Kasım: 10 
Akıam: 16.49 
Yalsı: 18.25 
İmsak 5.07 

HA VA VAZİYETİ 

Yeşilköy meteoroloji .istas1·onun• 
dan alınan malümata ,ıröre hava 
yurdun doğu ve cenubu şarki Ana ... 
dolu bölgelerinde bulutlu. diğer böJ ... 
gelerde çok bulutlu ve yer yer ya· 
iışh geçmiş, rüzgii.rlar doğu bölge .. 
lerde si.kin, diğer yerlerde şarki is
tikametten orta. kuvvette esmi~tir. 

Dün İstanbulda ha.va kapah Çİ• 

sentili geçmiş, rü.zgi\r cenuptan sa• 
nlyede 1-2 metre hızla. esmiştir. sa ... 
al 14 de bava. tazyiki 1012,4 milibar 
idi. 

Suhunet en yüksek 15.9 en düşük 
11,4 sanllırat lıaydedilmlştlr. 


