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Alman Şefler· rası da ki tilö Bi.iyüyor 
.,.,, . . • . 

Davanın 
• 

lçyüzü 
Balkanlarda •ükun ve 
•ulh ancalc hertürlu ec
nebi müdahalenin dı • 
ıında müeues olabilir. 

Fransız Türk - İngiliz · 
Paktının Müsbet Neticesi 

Yazan: Şükrü Ahmed 
Balkanlarda ılya.sl faafuel &ÜD 

l'~llkçe clalıa bummalı ve dikkaıe 
ıaya.n bir mahiyet. almaya baflad.L 
Avru11 maıbuatmm neşrlyalilllda.n 

ba.rıs aureU.e anl~ı.lıyor ki, Balkan
ların umumi ve ahenkli birlifl iıze

rinde bilbaS!a üg menfa.at prpışma-
1'& başlamı.şLır. Bunlar, SovyeL, Al
man, İt.alyan menfaat. ve re.kabeUe
rldir. Almanlar hem cenup yollan
nın açık bulunması bır.kımından, 

hem de beslenmek noktasından Bal
kanlarda nüfua l&hibi olmak lstiyor• 
Jar. Son et. Rusya Alman ve İtalyan 
mentaaUeriııin birleşmesine mua
rı.zdır. Bu Ud oüfuı. yerine kendi nü
fu.zunun idameslnl tercih eder, cö
rü.nuyor. İıalya ise, hem Almanya ... 
nın, hem de Sovyet Rusyanm Bal
kanlara lDmOlilat ve1a nü.tuz peyda 
etmesine razı dellld.ir. Bilhassa, Mu
IOllnl'nlD sazeıesl aa7ılan Gazetta 
del Popolo bôyle bir ihtimali a~ıkca 
ietkik ederken "SoVJetlerln Karpat ... 

!ardan Tunaya ve Balkanlardan Ak
denlae iıııneslne blo bir umu mi.i· 
aaade elm.17eceii&.~, dJyor. Bu reka
be&ler, alıJJ Te7a açık menlaa.Ller 

birlblrlerlyle earııışır ve alyasi faall-
7el ııarfederlerken bir de Balkanlıla· 
nıı kendileri ve İnrlllere il• Fran
l&IUD Jlomao.7a ve Yunıuıisıa.ua ve.r ... 
mlf oldukları lek taraflı raranlllerle 
Balkanlara mutevecclb polltlkalan 
vardır. Bizzat ·ve binnelı BalkanJı 0 00 

lan Yu.roslaVJ'&, Roman7a, 'l'una.nls
ian, ve Turkiye icln ötedenbe.ri ıak.i11 
edUen ba1.U hareket; Balkan antantı
ııın da vücudu Ue işlkirdır. Bu dev
leUe.r Balkanlarda sütün ve sulhun 
"Ye a7ni samanda bltarflıiın muha
fazasına fiddelle larattardırlar. Bu 
böyle oldutu cibl ayrıca. Türkiye -
İnclltcre - Fransa arasındaki ittifak 
da bu caJ'eye matuftur. BuJcaristan, 
Balkan palı.ti dı<;ında bulunmakla 
beraber bu dost memleketin dahi 
herhanci bir ecnebi nüfuzuna ve bi
taraflık dışında bir hattı harekele 
taraftar olduiuna delii.Iel eder, gö
rünürde bir vr.:slka yoktur. Aynı u
manda, Bu11'arlsiandan bazı arazi 
talepleri yüzünden hissi blr yola dö
külüp kendi lsllkliillnl bir ecnebi 
nüfuza terk.edecek kadar hafiflik de 
bekle.neme.. Netice itibariyle rörü
Jüyor ki, ı-erek Balkan devleUerf, •e
rek İtalya, Sovyet llusya Almanya, 
Türkiye, İngiltere ve Fr~nsa ayru 
zamanda bir nokta üz.erinde blrle-
1t7orıar. Bu nokta da Balkanlarda 

(Arkası 3 üncü ııaytaa31 
ŞÜKRÜ A11Mı;:1: 

Almanya Balkanlara 
Askeri Taarruzda 
Bulunmıyacakmış! 

Faris. 18 (A.A.) - Ayan Hariciye Encümen!nln toplantısında Reis Be· 
re.nser, vesikalara lstlnaden Fransls - İnslllı. ILWalunın takvıyesJ üıerlnde 
durduktan sonra Türkiye B1ly1lk Mtllet Meclisi tarafından ittifakla tasd.k 
edilen Türk - fun.sız - İnl'llls muahedesinin daha fimdiden. yakm prkta 
Akdenlule verdill milspel neticeleri söstennlşllr. 

Hariciye Encümeni Reisi, Amerikada ambarconon kaldıntmasmm mad
di 11'e manevi teslrlerlnl Lr.ah etmiş ve Fransanın, italya, İspanya ve Japonya 
ne olan münasebetlerini anlatJDJş, Belçika ve Hollanda ta.rafından yapllan 
tavassut teklifi ne bu t.ekllfe, İnrittere, Fransa ve Almanya tarafından ve
rilen ef'vaplann sıkı bir tabltıinl yaomışbr. 

Londra, 18 (A.A.) - Dally Mail ------------
ı-aı:et.eslnde Vard Prtoe, Almanyanın 
vaziyeti hakkında yazdığı bir maka
lede ezcümle diyor lr.l: 

"Hltler. belki de tehlikeli bam.lesl
n.1 yapmak cesaretini bulacaktır. Fa
kat bo. hamle, muvaffak.lyetsJzllğe 

ın.ahkfım bir ümltslzlık hareketi ola
caktır. Von Rlbltentrop, nazlzme 7a
raması için Sovyetlcr Birlltlnl ça

tınnış, fakat bunu kontroldan icis 
)lulunmuştur. Zira, Ribbenlrop, Al· 
man,-anm prka dofra cenlfie1ttlne 
Jlusyuım pasll surette mukaveme& 
edeceğini hlç blr uman akhna l'ttir
memştir. Dl.fer taraftan, Türklyentn 
mütte.flkltte müııahareU ve Balkan
lara doiru yayılma. karşısında ital-
7anın menfi vaziyeti de, Alınan sl-
7asetlnln hesaba katmadıtı inkişaf· 

lan leşkll eylemiştir. 

.ALMANYA BALKANLARA KARŞI 
TAARRUZDA BULUNMJYACAK 

Bertin, 18 (A.A.) - Yan resmi 
Dlplomatlehe Korrespondena caze

(Arkası 3 üncü sayfada, 

Askeri 
Heyetimiz 

Londrada Bir Resmi 
Kabul T erfip Edildi 
Londra, ll.\ (A.A.) - tngiliz 

hükı'.ı.meti c!un oj! e ...,...., 
Türk askeri heveti reisi ı!e Ba
yan Orbav ve diğer heyet aı fil 

•ercf:ne Carlton Hotel'de bir ka
bul resmi tertıp etmiştir. Harici· 
ye Nezareti ve Bayan Butler hü· 
kumet namına misaiireri karşıla
m.ştır. 

Davetliler arasında Türkıye bü
yük elçisi, Lord ve Lady Brovood, 
Lord ve Lady Chatfield, havama
reşa!ı İmnside ve bayanı kara, 
drn'z ve hava ordulanna mensup 
uüksek zevat göze çarpıyordu. 

'Çekoslovakyada 
İsyan Hareketleri 
Hacha Tevkif Edildi 
Avushırya hududu, 18 (A.A.) -

(Havas): Bohemya \'e 1\loravYa pro
iek1.oryasındakl AJma.n makamlan 
ıtzıl talimat almışlardır. Bu talima
ia göre mezkiir makamlar Bohemya 
ile Moravya'nın tamam.tyle AJman
lıia temessül edeblJme!ıl itin Wım 
selen tedbirleri alacalı.lardır. 

Mublar idarenin Alm:ınlaşlırılma· 
sı muhasema.tın bldayetındf'n beri 
devam elmekledlr. Bir çok Çek 
mektepleri ordunun binaya lhtJyatı 

oldufu bahanesiyle kapatılmıştır. 

Ge.rt kalan mekteplerde Almanca U
san dersJ mecburidir. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Deniz Harp O ulunun 163_ 
üncü Yıldönümü Kutlandı 

lltbı BeJhell adada 7apılaıı merasimden iki inllba 

[Yazısı 2 inci Sayfamızda 1 

Heyetimizin 
Yapacağı Mü. 
him Temaslar 

1
Heyet Pazartesi Günü 

1 Hareket Ediyor 
Ankara, 18 (A.A.) - İngil'e· 

re ve Fransa hükuır.et.erile bazı 
iktisadi meseleleri müzakere et
mek üzere Hariciye VEkaletı U
mumi Kiıtıbi büyük elçi Numan 
Menemencioğlu'nun rıyasetlnde 
bır heye• pazar•esi akşamı Anka
radan Londraya hareket edecek
tir. 

rl~yet, Maliye Veka'eti nakit iş 
!eri müdürü Celal Sait, Tıcaret 
Vekaleti dış ticaret umum mü
dürü Burhan Zihni, merkez ban· 
kası müfettişlerinden Cabir, Ha
riciye Vekaleti katiplerinden Şa
di ve İlhan Saut'tan mürekkep
tir. 

----Or.>----

Fransa MührlıJlt1 
Miktarda .ı~rln~en lı 
Maddesi Alıyor 

40 Milyon Franklık 

Kuru Sebze İthaline 
Müsaade Edildi 

1 

i 
Ankara, 18 (A.A.) - Haber al

dığım.za göre hükfunetçe ihraç 
maı.anmıza mevzu tahdidat!n 
kaldırılması hususunda alınan 
tedbirlerin ihraç maddelerinıizın 1 
geniş bir surette harice satılması ı 
ımı<a!lıarın. temın ey.emesı neti
cesi o.arak iç pazarda canlılık ve 
hareketin başlad• ğı ve fıa tların 
yüksrlrr.eğe gittiği bugünlerde 
hariç p.yasaların mühim mcr _ 
kez.erinden de talepler artmağa 
başlamı.ştır. 

Bu cümleden olarak, Ticaret 
Vekiilet:ne vaki olan son müra
caatlara göre, Fransa hükumeti, 
memıe ·etımizden mübayaa edi
lecek kuru sebzeler iç:n 40 mi! • 
yon Franklık ithai müsaadesi ver
miştir. Bu itıbar;a ihracat firma
larımız.n, alakadar Fransız itha
lat evlerile derhal temasa geç -
melcri lüzumu hakkında tıcaret 
vekaleti ~arafından alaka arlara 
teb.igatta bulunulm~tur. 

Gene Frıı~a tarafından, yu -
murta, keri derisi ve yal(lı to • 
humlann tonlu bir şekılde mü
bayaası içın Ticaret Vekfiletine 
müracaatlar yapılmıştır. Bu mad 
deler üzerinde de Fransaya der
hal sa!:ş imkanlan tahakkuk 
edeceğinden, alakadar ihracatçı
larımızın acilen Fransız ithalat 
evleri!e temasa geçmeleri lüzu
mu Ticaret Vekaletince tavsiye 
olunm~tur. 

----0000>0---

Müthiş 
Salgın 

Litvanyada Difteri 
Salgını Vehamet 

Kesbediyor 
J{aunas, 18 (A.A.) - Litvanya 

.ııı muhtelii eyaletlerinde şid -

1 

det!i bir difterj salgını hüküm 
silrmektedir. Birçok kişiler öl -
mektedir. Salgın gittikçe veha • 
met kesbetmektedir. 

T ürk-Sovyet Münasebatı 
Bulgaristanın Rusyaya, Tür ki} e Aleyhinde Bir Yardım Vadinde 
Buıundı.;ğuna, Yahut Rusya dan Böyle Bir Vad Aldığına Dair 

T eyid Edilmiyen Haberlere İnanılmaır aktadır 
MoskovJ., 8 (A.A.) - Davas Ajanın bildiriyor: me~f'leslnlıı hallinden aonra m.ümkiln olacafını SÖ:Ylilyo .. 

Jar. Rusyan1n. Balkan mes~eleri bahsinde nasıl harekeı 
tl.mck niyetinde olduiunu anlamak ancak o zaman kabU 
oluaktır. 

AJıvale vakd mahfiller Sovyetlerle Türkler arasında 
mütrkabll bir 1ardım anlaşması mti.ukentının fa.kında 

başhyacaiı hakkındaki haberlere faz.la ehem.ıniyet atleı.

mt-mekt.edirler. AJnı mahfiller, Mo kova ile Ankara a.ra
rmd3kl t.emaslann muhafu.a edlldifinl fakat Saraçoilu
ftun, • toskovad:ı bulundufu uman blr uzl&ıim.1 yapma.ta 
muvaffak olamadığı tarihten beri vaziyetin dej:L,medi
~inl söylemektedirler. TUrklyeyl. Büyük Brita.nya ıte 

Pr:uısaya karşı mevcuı ta.ahhü.t.lerine rafmen, Çanakkale 
Bu':ııını tapamktan im.Unu. mecbur eden ve Sovyet Hü
küwetlnl, Balkanlarda vuku bulabilecek bir Alman ta.ar .. 
ruzıına karşı Türkiyeye mözaharette.n alıko7an sebepler 
dr-Ji4memlştlr. Türk mahfilleri, ancak Rusyanın, kendi 
v:ııJyetlnl cleiişUreblleceilni, fakat bunun da F1nlandl7a 

:ıhancı mÖ$&hltler. Balcaristutm Jtnsyaya, Türlılyı 

aleyhinde bir yardım ridt.nde baJuadujuııa, yahat Rus

yau.uı boyJe bir vaJt ald.ıjma cblr. te;rid edllmlyen haber· 

lerc inanmamaktadırlar. Fakat bütün mahfiller Sovyet .. 

Bulgar münasebatınm inkişafını dlkkalle takip ediyorlar, 

Bulfarlslanm Türk - Sovytl müz /:relerinin aitim kalıllf... 
sından dolayı muteessif oldutu tebarüz etUrillyor. Tür .. 
lı.ıyenin, Alman - Sovyel menafii De İtalyan meıu.fllııla 
le5"düm eıtıtı Ballı.anlarda, lsllkrar iınUI olan nühmunı 
ldamcye azimli bulundutu kanaati herkeste mevcuttur. 

PROPAGANDA HARBi _..,. ..... 

Alman Tayyareleri Fransaya 
Propaganda Malzemesi Attı! 
Harp Vaziyetinde Mühim Bir Değişiklik Yok 

~F~ı;f:f:f~I::~~:::~~ lHollanda Almanyayı. 
m~lar ve cok miktarda propaıanda 

::~~::~=~~=:Ba,Ku- IŞiddetle Protesto Etti 
1 

Amsterdam, 18 (AA.) - Hnliin- kası üzerinde uçmuşlardır bu mandanhğınm teblltl: 

.. Garpte, keşif kollan ehemmlyet
slı: mevzii faaliyetlerde bulunmuşlar
dır. tlç inrlliz tay,-aresnln Vi:belım
hafen üurlnde yapmak istedikleri 
taarruz. bava det! balaryasmm tam 

r.ama.nında harckt"te ceç:mes.I 1a1e· 
ılnde aklın lr.almıştır. Bomba atılma-
mıştır. Bir kaç tayyare, Fran!\n: sa
hasının heyeti umumtyesJ üzerinde 
bir ketlf yapmı~lardır. 

İNGİLİZ TAYYARELERİNİN 

FAALİYETİ 
Londra, 18 (A.A.) - Bava lıuv

vellerinin dün Alnıaııya 'nm flmall 
carblslnde bir keşfi uçuşu yaphlr.
lan ve mühim bir deniz üssünün fo
tofrafmı movad'fakiyetle oektlklerl 
Hava NezareU tarafından bUdirll
mekledlr. 

Oslo, 18 (A.A.) - Büyilk hacimde 
Arnc Jode yük &'emlsl. Orkney ada.
lan civarında batırılmı,tır, 40 kişi

lik müreltebatlan, t kişi boiulmuş· 

tur. 

Al manyadaki 
İhtilaflar 

Ordu Erkanı İle Nazi 
Şefleri Arasındaki l~ti
lafın Sonu Ne Olacak 

Londra, 18 (A.A.) - Havas bil
diriyor: 

Press Association'un askeri mu
habirine nazaran Berlinde şayanı 
kayıt bir galeyan hissedilmekte
dir. Ve şansöliye llitlerle askeri 
şeller aras:nda ciddi ihti!aflar 
mevcut olduğunda şüphe yoktur. 

Askeri kumanda heye tile Nazi 
şeferinin mütaleaları arasındaki 
fark askeri faaliyet üzerinde bir 
fren tesiri yapmaktadır. 
Erkanı harbiye Nazi askeri için 

Ma1ino hattını geçmek gayri ka
bil olduğunu ve buna t~ebbils 
etmekle mü.h!m miktarda insan 
zayiatına tahaınmiil etmek lazım 
geleceğ!ni bildirmiştir. Bunun 
içindir ki, şansöliye Hitler hali 
hazırda bu muğlilk vaziyetin 
içinden ne suretle çıkabileceğini 
tayin edememektedir. 

da tayyareleri Vlieland adalan tayyarelerden biri yere inn 'ı 
' c:varıııda Ho.iir.da kara su•ar. u mecburiyetinde ka'mış ve P.'J· 

zerinde uçan iki Alman tayyare- rettebatı esir edilmişt.r. 
sıne hücum elmiş:erdir. Bu çar- Brüksel, 18 (AA) - Belge A· 
pu;mada mitralyöz ateşi teati e- jansı bildiriyor: 
dilmiştir. Holanda hüıkfuneti ken- Son günler zarfında ecnebi ay 
di bi· araflığının bu suretle ihla- yarelerinin Belçikaka arazis. il-
linden do'. ayı Berlin hükCuneti zerinden sık sık uçtuğu doğruu Jr, 
nezdinde şiddetli protes'oda bu· Her defasında Bel~ika hava mı-
lunmuştur. dafaa batar·aları i e avcı tayyare-

Epinal, 18 (AA) - Alman tay !eri ekseriya muvaffakıyetli mt:
vareleri dün akşam Voges mınt:ı-1 dah~elerde bulunmuşlardır. 

Yanlış Kitap Davası 
Dalbudak Salıyor 

Bütün Mektep Kitaplarının 
Yeniden Yazılması L ci z ı m 
Maarif Vekaleti, bazı mektep 

kitaplarının yanlış olduğu iddı
ası uwrınde hassasiyetle tetkik
lere başlamıştır. Vekill:k, bütün 
kitapların, mütehassts ve a.aka
dar kimselerden müteşekkil 1rn
misyonlar mari!etile yeniden 
tetkik olunnııısını kararlaştırmış
tır. Bu komisyonlar, tetkikleri -
nin neticesini birer raporla ve
kalete bildireceklerdir. 

Komisyonların bir k.smı An -
karada, bir kısmı da şehrim ? Je 
çalışmahırına 'lı~lam · tır. 

Te!kikk!r net cesinde, bu tin 
mektep kitapfarı yemden ya.2dı
rı.lacak ve dil, terim, yanlışlar 
meselesi halledi'.ecektir. Bu se
fer, Vekaletin, bu mühim işde 
acele etmiyerek, inceden inceye 
tetkikler yapacağı ve asla yanlış-

(Arkası 3 üncil sutoda) 

LEii 
Üç Kitaptaki Avrupa Edebiyatı 
Yarınki nliı;bamu:da Şerit Hulllsl· 

nln bir makalesbıl okuyacaksını.L 

''Yaalq kitap- dah& baskın J'&Dbf 

lı:.ttap~ serlevhası altında İ.small Ha
bibin: "Edebi J"enUli:lııılx, eserini 
hırpalayan Şrrlf BulüsJ diyor ki~ 

"Jlaıı&'I lelltlkln mabsulü olduimıu 

bilmiyoruz, fakal bizde iitedcnberl 
edthlyal(ılar Abdülbak Bimldln 
Btber'lnl Cornellle'ln Borace'ı De 
maka1e1e ederler •• :lomau Habip 4e 
Jıll&bmcla lı4ı bir -sa lırtlnat etml-

7en bu mukayeseyi tekrar ettlktf'oa 
sonra acaJp fikirler de serdeder.,, 

Bu .:ümlcyi okurken g-örümüııi:D 
önüne mekteplerimlr.de okutulmakta 
olan edrbiyaı tarihleri celdi. B1111 .. 
tar üç tanedir, Uçtl de ayn muefil ... 
tlhdlr. Bu lio kitapta da Avrupa e
debiyatına tema~ eden, Avrupa t• 
dlptc:-rinl bldmkilf'r1e mukayese f"

den, Avrupa edebiyatını telhis eden 
(Arkası 3 üncü sayfada) 
SELAMİ İZZET SEDES 
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BOYOK T ARiHT ROMAN : 17 

MA 
Yazan: M. Sami Karayel 

Yusuf Ağa Binlerce Yeniçeri 

Sürüsünü idareye Koyulmuştu 
Boca Efendi; aabırsızlıkla Yusuf 

Ağayı bel<IU'ord.u. Nihqd, aja ıeı

Jnilli. 
Mustafa etendi. atanın kulağına e .. 

iiJerek: 
- Ağam, bdm suıtan Hazretleri 

enırederler.., Padlphımız ne irade 
buyururlarsa, o suretle bareket eyle .. 

- Baş üstüne Elendi HazreUerL 
- Zoıtıalardan bir kaçının veri-

veriniz .. 
- Baf ilstüDe Boca Efendi Hazret

leri.. 
Bundan sonra, Mustafa Efendi 

koynundan dolgunca bir aUu kese 
çıkardı. İçi alim dolu idl. Aga,ya u
zatarak: 

- ~. Kadın Sultan Bazretleri 
ihsan eylerler .• 
Ağa, keseyi kaptı. 8"inç1e eeblM 

indirdi. Bütıln bu ı.şler, Padışahın 

Sultan ııa,-azıt kasrına gidip tahta 
oturuncaya kadarld zaman lçınde 

7apllm1$ bulunuyordu. 
Kızlar ağası Musıata ağımın hiç 

bir şeyciklenlen haberi 7oktu. Sul
tan Ahmed..Ln arlrasıncf9n klııl kös 

diı.şuncell ve heyecanlı bir tavırla 

Bayazıt kasrına doğru ;vürü;rordu. 
Padişaha söz söylenmiyordu. Ne 

olacaktı?. Ne yapacaklardı? .. Yoksa, 
zorbalann elinde kelleleri mi UÇB

caktı? .• 

Mah Flruz Sultan da Genç Osma
nını kucağına almış, bağrına bas
mış hıçkıra hıçkıra ağlıyotrdu. Ade
ta, ölüm ve kan beklıyordu. 
Şelıude llustafa tahla çıkarsa 

oğlu Genç Ooınaoın kellesi muhak
kak UÇllcaltll ve ba.bası Sultan Alı
meUe beraber beliti de cene•es' aa
:raydan beraber çıkacaktı. 

Fdkat; diı.şınanı biaman.ı Mah Pey
ker tara.tından tertip edilen fırıkla

llı bilmiş olsaJ'dı, hıç de boyle ııaın 

yemez, olduğu yerde miiilerih otu
rurdu. 

Çi.inkil; bu iki sultan aıumda, 

Şehzade Sultan Mustafa meseıes•p ... 
de me!ai ınüşLerekti. 

Her iki llU.ltanın ela kallTen felızad• 
Mustafanın tahta çıkması işlerıne 

ıelınezdi. 

Kösem Sultanın yapacağı 1ellne 
lJ, Sultan Ahmet tahtla iken hem 
Şehzade Mustaf871 Ye hem de Genç 
Osınanı tıoıdurmak ve me7dıuu 

kendisine bınakmak.tı. 
Sultan Ahmet, Bı17uıt 1curma 

geldL İç ağaları, iç oğlanları, zülu!
lülcr, baltacWıc, ailiıhdarlar üti ııe

çe dizi.lııUilu pad4;aba alkıl tutu-
7orlardı. 

iç •ğ;ıları. mderuıı •lalan Sultan 
Abmcdı, bugiln çok heybeW ve haf
ımtll bulmuşlardı. Çocuk olmakla 
be."abcr üzerinde bir de beybet var- ı 

dı. 

suıuın Ahmet, tahta oturdu.İlk il 
olar..tk Kızlar ağasına şu iradede bu
lundu: 

- Lala!- Git lfU zorbaların mu
rahhaslarını çağır• .. Bakalım dilek
leri nedir?. 

Kızlar ağası Mustafa ağa, Utreye 
titreye huzurdan çıktı. Dıvanı hü
mayun salonunun yolunu tuttu. 

Fakat; ağa çok dü.şWJ.celi idi. Pa
disahla hır fırsat bulup konuşanıa
mıştı. İmam Mu.tafa Efendi de or
tada yoktu. 

Teliiılı te!Aşlı divanı hümayuıı 

meydanına ıelen aia, zorbaların i

çine lirdL Binlen:e - batınlt-
7orlardı: 

- İsterükJ .. - istem--
Her kafadan bir ... çıkıyordu. 

Zorbalar, Kızlar atımnın pldiıtinl 

ııörünce ııazapla üzerine atılmak i>
tedil..-. 

Derbal kalabalıktan ve kuıtin ta
rafından dencliı; belli olmqan bir 
Jta işitildi: 

- Hey!. İlipneyin yoldaşlar~ 
Zorbalar, bu bağırtı üzerine dur
~-· Bu, !IÖEÜ k.imseciklere sez
dirmeden söyliyen, Yusuf aga idi. 

Yusuf an, şimdi binlerce yen.içeri 
sürüsünü idareıre koyulmuştu. Bu 
aiirü ki., ltim ne söylerse o su eue ıba
reltet eylerdi. 

Kızlar ağası:; korka, korka ZOC"ba
ların yanına ııelebilm411. Zahilleri
De hitaben şunları söyledi! 

- PadiJalumız efendimiz, dilekle
rinizi dinlemek için bir heyet IÖD-
dermenizl isterler .. 

Bu at>zler üzerine derhal Yawt 
ağa ortaya atıldı: 

- Ağalar, yoldaşlar bir heyet cön-
derelim. 

Zorbalann hepsi b:r~: 
- Ha)', ba,-1 •• 
Diye cevap verdiler .. Ve lçlf:rinden 

bir beyet ayırdılar - Bu heyetin i
çinde Yusuf ap da vardı. 

Kızlar ağası, patırdıyı atlatmq bir 
adam sevinciyle zorba heyetinin Ö• 

nilne düştü. 
Çok -eden Sultan Bayazıt kas

nna gelmitlerdl. Padiph, pamuk
larla Jişinüniı göğsünü kabartmlJ, 
masum ve bıyıksız. sakalsız, tüysüz 
,-üzünü h.,,-betli görüneyim diye bir 
taş bebek gibi germiş olduğu halde 
heyeti huzuruna kabul ettL 

Sultan Ahmet, Malı Peyker Sul
tanm verdi.ti talimat mucibince; 
kırk elli ;yaşında bir adam vekarile 
söze başladl: 

- Ne istersiniz? .• Dileklerinizi ne
den .sültüneUe lslem"1Siııiz?. 
- ...... 
- Din ve devlet sizlerden hizmet 

diler. İsyaıı dejtiL. 

- Hem zamaıu hülrllmetimde is
Jall etmek kimin haddine?_ 

- Saltanatı Ali Osmana; din ft 
devlete karşı koyanların kellelel"iııl 

uçuracağım.dan emin delil misiniz? .• 

- ...... 
Sultan Ahmet, on alil yaşındaki 

bir çocuk gibi değil, ideta, Yavuz
lar, Fatihler, Yıldırımlar, Orhaıılar 

clbi konllfUTO<du. 
Kızlar apsa, eli ayajı danmt11. 

kapkara suratı korkudan kanı kaça
rlı; be)'ıuJanmııı bir halde olduiu 
yerde tir tir, titriTordu. 
Padlphın bu hali cidden lı:orkunç

tu. Ne yapmak istıyordu?.. Hiç bu 
zorbalara karşı. böyle hareket edilir 
nrtydi!-

y en.içeri bir kere isyan bayrağını 

kaldırdı mı, onlara rıfk ile muaınele 
:yapmak, gönillıerini almak gerektl. 

Sultan Ahmed.in. bu vaz'ı vakura
nesl hepsinin başwa beliılar aeti
rebilirdı. 

Kızlar ağasının, ortada imam Mus
tafa Elendınin çevirdiği fırıldaktan, 

Malı Peyker Sultanın el altında.o. oy
nadığı oyundan haberi yoklu. 

Arap, sesi kesilmiş ispinoz kuşu 

&:ibi gırtlağı kurumuş beklıyordu. 

Bakalun , zorbalar ne cilJrecekti? .• 
Her halde, çocuk olan padişaha 

karşı gelecekler, üste de, belki: 
- Seni ls~.lkf_ 
Diyeceklerdi. Padişah, daha biJ"90k 

söylend~ abp tuttu. Al&lar lllllU70I'· 
du. 

Fakat; Yusuf aladan pyrisi Pe
dlfalım 8ÖZlerinİa bltmesiııl bekli-
7orlardı. 

(Arlıuı nrl 
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ÖPME BENi! .. 
YAZAN: SELAMl iZZET 

Sofraya oturdular. 

Selmanın solunda terbiyeli 
ıgenç bir er-kek, sağında biraz ev

vel Bayan İffetin Melike diye 
çagırd:ğı çok uzun .kıvırcık kır
p:Jtli bir kadın vardL 

Herkes konuşuyor, herkes bir 
şeyler söy.üyor, fakat 3elma ko
nuşulanlan takip edemiyordu. A
rada sırada halasile Hilmi ona u

zaktan gülümsüyorlar, yanında· 
ki terbiyeli genç ba.ııdağına · scı 
koyuyor, uzun kıvrrcık ltirpıkli 

kad·n mektep hayatına dair bır 
şey soruyor, Selma kısa cevap
lar ~eriyordu. 

kalktı, köşke girdi. Bütün ev y .
kanmış tahta, reçlna ve çiçek ku
kuyordu. 
Kendisıne ııynlan küçük, ter

temiz odasının kapısını açan. Sel
ma der.o, rahat mes'ut bir nefes 
aldı, kendi kcnd:ne gülümscdL 
Odasmı n~ de güzel hazırlarr:ış
lard .. Alçacık pembe bir kar) ola, 
a) ru renkte gartlörob, tualet ve 
gece masası, tualet masasının ö
nünde pmnbe kröton dÖjt>!i b;r 
markiz, ayni krö'.ondan perde!er. 
yerde pembe Uıcivert bir kilç:.ik 
acem seccadesL 

Selma sııçlamu taradı, paraii· 

Sivas Erzurum DenizHarpOkulunun Açık Hava 
Demirgolu 163 .. .. y Jd•• .. .. Temsilleri 
Tahvilleri uncu l onumu Beğenildi 

Altıncı Tertip Kayıt 

Muamelesi Başlıyor 
Geliri tamameG Sıvas - Erzu

rum demiryolunun inşasına tah
sis olunan yüzde yedi gelirli Si
vas - Erzurum i.stikrazuıın 20 se
nede itfası meşrut 4,5 milyon li
ralık al ıncı tertibinin kayıt mu
amelesi 5/12/1939 akşamı niha -
yet bulmak üzere Z5/ 11/939 sa
bahından ilibaren başiıyacaktır. 

Tahviller hiımılme muharrer 
olup beheri 20 ve 500 lira itiba
ri kıymette birlik ve 25 tik olarak 
iki kupüre aynlmıştır. 

Bu tahvil.!er umumi ve mü! -
hak bil!çelerle idare o~unan dai
re ve müesseselerce, vilayet hu
susi idareleri ve belediye.erce ya
pılacak müzayede ve münakasa 
ve mukaveleler~e teminat olarak 
ve hazinece satılmış ve satJacak 
oıan m li emlak bedellerinin te
diyesinde başabaş kabu.I olumı -
ca .an gibi gerok tahvil ve ge
rek kupon bedelleri de tahville
rin tamamen itfasına kadar her 
tiirlu vergi ve resımden muaf 
bulunacaklardır. 

TahviLerin ihraç fiatı yüzde 
doksan beş olarak tesbit edıimi:ı
lir, yani 20 liralık bırlik tahvil 
bedeli 19 ve 500 liralık 25 lik tah
vil bedeli de 475 liradır. 
Kayıt muamelesi Türkiye Cum

huriyet Merkez, Türkiye Cum
huriyeti Ziraat, Türkiye İş, Em
J.aık \'e Eytam, Halk, Türk Tica
ret, belediyeler bank.a'.arik! Sü
mer, Et;banklar tarafından icra 
cdi..mektedrr. Diğer bankalar va
s ı tıısile de bu husus temin oluna
bilir. 

--<><>-·---
MAARiF -----
Maktaplerde Diş Muayenesi 

Lkmektep talebeleriniı> sene
lik umumi sıhhi muayenelerile 
di.:; tedavilerine dünden itiba

ren başlanmıştır. Bu meyanda E
minönü ınuıtukasının Fatih 40 ın
cı okul yarunda bulunan diş kli
niğinde diq tabfbi B. Hayrettin 
Zeki Uras tarafından dün 60 ço
cuğun dişi muayene ve tedavi o
lWlmuştur. 

Maarif VekAletinin Tetllği 
Maarif Veka:etinden: 
Maarif Vekaleti biıtçesinden 

tahsisat alan ta'.ebeden olup keon
di arzu ve ihtiyarlari:e tahsilleri
ni ikmal etmek üzere Almanya, 
Fransa, Belçika, İtalya ve isvic;
rcye avdet edecekerin İstanbul 
Maarif Teftiş ıny'etinde talebe 
müfettişi Nihat Adil Erkman'a 
müracaat ederek gidecekleri mem 
leketlere seyahat için d'.rektu al
malan icap elro<>kledir. 
İstanbuldan uuıık yerlerde bu

lunanlann da en kısa bir zaman
da müracaatla bulUJlıruıları ıa -
zımd:r. 

Küıüphane lç:n K.ütehassıs 
Getiriıiyor 

İstanbul Üniversitesinde bu se- 1 

ne J fa.kiilteye mahsus enstitü -
!er k=ması karar;aştırılmış -
tır. Diğer taraftan üniversite kü
tüphanesinin tanzimi için Avru
padan beynelmilel şöhrette bir j 
mütehassıs da getirilecektir. 

Enstitüler ilmi neşriyatta da \ 
bulunacaltlar ve profesör:er hep 
konfeTans verecek.lerdiı. 

Dün Heybeli' de Merasimle Kutlandı 
Dün 164 üncü 1edris yılına gi- ı diye elmi!1ir. Hasan Hüsnü kap-

ren Heybebada deniz harp mek- tan da birltaıç söz söyliyerek mem-
tebinde büyük merasinı yapıl - nuniyetini bildirmiş ve mektebi 
m;.ştır. Merasimde eeki ve yeni kuranları minnetle anmıştır. Mü-
büliln denizciler hazır 'bulunmuş.' teakiben öten deni:zcilerin hatı
lardır. Saat 10 u çeyrek ~ mek- rasını taziz için bir dakika sü -
tebin bahçesinde toplanılmış, en kut edilmi!;tir. 
eski mezWl Hasan Hüsnü kaptan Bundan sonra mektebin bah-
he en yeni mezun Tahsin tara - çesine çı:kılmış ve zincirin 164 ÜD-
fmdan Atatürk büstüne bir çe- cü baklası denize bırakim•ştır. 
lenk konmuş ve müteakiben E-
bedi Şefin hatu-asına hürmeten Öğleden evvelki merasim böy-
beş da.kika sükut edilıni.:;lir. lece bittikten sonra eski mezun-

Bundan sonra mektebin salo _ lar aralarında toplanarak mektep 
nuna j!l<!ilerek, bandonun çalılı- haya'larına dair hatıralarını an- l 
ğı istiklal rr3nşı i'.e merasime baş. rnışlardır. 
lammştır. Merasimi mektep ko- Saat 12 de bil tün davetlilere bir 
mutanı Zeki Işın b'r nutll'kla aç- öğle yemeği verilmiış ve arka-
m'• ve meklebi.n tarih~-esinden smdan mekte'"> binaları gezilıni!;-
bahseln·iştir. Nutuktan sonra tir. Son olarak mektep ta.Jebe:e-
mektebm eıı genç talebesi Tur - ri mektebin kuruluşunu ve bun-

Temsiller Bütün Mem
lekette Yapılacak 

İll< defa Cumhuriyet bayramın
da Ayasofya ve Beyazıt meydan
larında verilen •Açık hava• ve 
·Meydan teırısilleri• nin büyük 
bir rağbet görmesi Parti Genel 
Sekreterliğinin nazarı dikkatini 
celbederek açık hava ve meydllll 
temsillerinin bütün memlekete 
teşmil olunması karar~tınl -
mı.ştır. 

Genel sekreterlik bu temsille
rin nasıl terlip o~unacağt halt -
lu1da Eminönü Halkevinden iza
hat ve bir_ rapor istemiştir. 

Y:ılnız bir gece de Ayasofya w 
Beyazıt meydanlarına 8 bin 
kişi toplıyan bu temsiller; tek
mil şehirler1e her köy ve kasa
bada verilecektir. 

---oo----
gut Oemircan en ya"1ı r.ıezun daki maksadı anlatan bir piyes • Ki 'k 
Hooan Hüsnilye mektebin güzel temsil etmişler ve merasime ni- Cerahpaşada Yanı Bir inı 
bir çercevc içinde bir re~mini he- hayet verilmiştir. Cerrahpırşa hastahanesinin ge-

• ni.:;letil.mcsine devam olunmak -

lht'k,. K • T 'h Ed b' t tadır. Ezcümle birinci şirürji ltli-1 ar omısyonu an ve a ıya niğ:nin de sür'atle ikmali karar
iaşlınlmı.şt:r. Bunun çin 6400 !i-

v . n- ld"W. d B s h d H lk 1 · l ra sarfo~unacaktır. azı yet uze ıgın en u a a a a ev erı o c. ,. l z. 
Komisyon lağvediliyor Faaliyet Gösterecekler Büyük Ar.ıha Vapuru 

Haber aldığımıza PÖre, harp Tarih ve edebiyat sahaların -
ba.şl0dığı. zamandanberi muh.e- da ,:la Halke.,..erinin geni.:; öl -
ikirıer;e mücadele eden ihtikar çilde faaliyet gös.ermeleri Par-
komisyonunun lağvı kararlaş - ti Genel Sekr~terliğince tensip 
mı:ştır. Buna sebep, har:ç'en botl olunarak bu hususla şehrimiz 
bol mal .gelmiye başlaması ve Hal-l<evlerine de bir tanılın gön-
harp dolayısJe bir ara pahaltlaş- ı derilmiştir. 
mış o;an maddelerin de l€ıkrnr es- ı Tamımde; muhitteki edebiyat 
ki nonr.al fia.lanna düşmeleri-

1 

ve tarih profesörleriı.e temas e-
dir. Maamafih ileride piyasada dilıp bu mevzu etraf.uda gençli-
bir ihtikar hareketi görülecek o- iıe ve hali<a en müfit olabL.ecek 
lursa komısyon derhal ~ baş- bir çalı~ma proğramı hazırlan -
Jıyacakttr. ması bildirilmektedir. 

Bunun üzerine Eminönü Hal -

EKONOMi 

1ngiliz:er Gıda Maddeleri 
. uba MUAlıyorlar 
.au eadde-ce iaşe nezare!i tarafın
dan şehrimizden ve İzmirden ba
zı gıda maddeleri satın almıruı
sına devam olunmaktadır. Ez -
cümle lzm.rde üzüm ve incir par-' 

kevi şehrimizin tanınmış edebi
yatçı ve tarihçilerini büyük bir 
lop"antıya çaf!ırmıstı.r. 

Bu toplantıda müteaddit üni
versite profesör'.cri ve muharrir
ler de hazır bulunmuştur. K.şlık 
blr faaliyet programı hazırlan -
ması için yapılan görüşme:erdcn 
sonra hazır bulWlanlara bir çay 
zivafeli verilmiştir. 

tileri hazır_.anmaktad.r. Diğer ta-ı MÜ T E F t: t n I ,,,. 
rafıan İngiltereye yapılacak o - _ < " 
ıan ıopıu ihracatın yaıruz bir e1- D.. G 1 ı 
den: ihracat birlikleri vasıtasi'.e un a en.er 
icra.-;ııun kararlaştırılacağı da an- Bir mildde'.tenberi Fransada 
laşılmaktadır. ___ __ bulunmakta olan ve birkaç gün 

evvel Fransız Cumhurreisinin 

SORUYORUZ! -
Otobüs Fiatı 

Ramide oturan Osman imzasb'· 
le aJdıtnaıa ıne.lr.lupta d=lluor 
ili: 

"Rami ... Sirkeci otobislerl E
dimekapllla.n Eminönüne kadar 6 
karu' aldılr.lan Jaalde Cih&D&"lr -
Edlrnekapı otobüsleri, Edlmeka
pHb.n Carşık•P•J• katlar 7.S ku
raş allllaktadır. 

Aradaki mesafe •e para farkı 
•e)'danclMbr. Aoaba ba bl1d iic
reU faril• aeredea ileri cell-
791'! 

Oku-- üotllll ıetrar

lıJ'arak 

huzurunda kendisine Paris üni
versitesinin fahri doktorluk iln
vanı tevcih edılen k•ymeUi pro
fesörümüz Kars mebusu Fuat 
Köprü.il bu sabahki ekspres]., Pa
rislen gelm_iştir. 

Ayni trenle Karabük fabrika
sında çalışacak olan 8 kişilik bir 
İngiliz mühendis heyeti de gel -
miştlr. 

Hatay Mebusları 
Parti miifet!i!;i Hasan Reşit 

Tan&ut ve yeni seçilen Hatay me. 
busları 1skenderundan Ankara -
ya hareket etmişlerdir. 

Manisa Şehir PIAm 

l 
Şehir p!a.nuıı tetkik etmek ü

zere ça,Vılan şehir mütehassw 
Soruyoruzf Egli Manisaya gilmiş ve ç~-

•--------~-----I !arına l)aşlamıştır. 

fwt iieloıa onun hodg~mlığını 
hiç sezmemiitL 

Bayan Nimet anatıyon' u: 
- Bu yaz çok eğleneceğiz Sel

ıruı.. Göztepedeki kapali, yekna
sak hayatının bütün acıltaruıı çı
karacaksın ... 

şaldı. Selma adeta büyülenmişti. 
pey.anonun etrafına sıralanmış

lardı. Selma yavaş yavaş sokuJdu, 
boş duran bir iskemleye oturdu, 
elini şakağına dayadt, gözlerini 
vazolardan birindeki çiçeklere 
dikti, dinledi. 

Şirketi Hayrive idaresi inşa e
d~i bilvük araba vapurunu ö
nüır.üzdeki av başında merasim
{e kızağa kovacaktır. 60-70 oto -
mobil alac:ık bilvüklilkte olacak 
bu vapurun bütün pliınlan ha -
zırlarumşt r. i~aa, b:r buçuk se
nede tamamlanaca.k!ır. Vapur 
hem istim ve hem mazotla çalı -
şacak ve makineleri İ.ngi:ltereden 
getirilecektir. 

Ada l arif esin de T adilAl 
Bu ay sonundan. itibaren De

nizyolları idaresinin köprü ile A
dalar arasındaki vapur tarifesin
de ba-zı tadiliıt yapiacak ve bir
kaç sefer la~vedi:ecektir. 

Dsniz Tjcarel Mektebi 
Haber aldığımıza göre Miina -

ka'.e Vekaleti yüksek deniz tica
ret mek'ebinin ıslahı için b~ 
b;r proje hazırlamıştır. Bunun için 
ı;,.ı bin fü·a11k bir tahsisat aynla
cakt.r. Mektep memlekete tam 
bilgili kaptan vetiştirmek üzere 
ıs.ah edıleCEktir. Gerek tedrisat 
ve gerekse 1 alim terbiye husu
sunda mukim değişiklikler ya
pılacaktır. 

ADLI VE 

Adliye Sarayının inşası 
İstanbul adliye sarayının sil -

ratle inşası kararlaı;tır:lmıştır. 
Bu husuı;la dün mimarların iş!i
raki!e l:.r toplantı yapılmış.ır. 
Yeni adiiye sarayının projesi için 
bir müsabaka açılması da mevzu
ubahistir. 

Şa\'anı Dikkat Bir ihbar 
Firari ermeni zenginlerinden 

birinin Beyoğlunda İstikW cad
desinde 37 bin lira değerinde o
lan bir evinin hazineye intikali 
icap ederken sa.tı!mak üzere bulu
nulduğu hakkında ~ayanı dik.kat 
blr ihbar yapılmıştır. 

!hbarin mahiyet ve sıhhati e
hemmiyetle tahkik oNnmakta
dır. 

varlığı, bütün mevcudiyeti ile 
harikuladeleşiyordu. Dümdüz bur 
nunun delikleri havaya doğru a
çılıyordu, i.ncec.ik ağzının kıpkı
zıl dudakları ürperiyordu, gümü
şi ııözler süzülüyor, göğsü hızlı 
hızlı inip kalkıyordu. 

sölin bir yaka taktı. Bu hafle 
ağır komedi:.erdeki mektep lale· 
besi rolüne çıkan istidatlı bi~ san
atkara benziyordu. Ortadar, iki
ye aynlan pJatmli san saçh:ı en
sesinde büklüınleniyordu. Eo) u. 
iyi desteklenmiş o:duğu iç:ı: ığ

rislz serpilen bir fidan gib'. bi:yü
milştü, endamı mütenasip ve ça
J.Akıi. Alnında şafaklııırın saı. ta
zeliği vardı. 

Çok yakın bir istikbalin eğlen
celi program:nı çizerken, ahşap 
köşk temelinden çalısına kadar 

ı in.edi. 

Keman çalan kadın sofrada 
yanına tesadüf eden Melike idi, 
Hilmi piyanoda refakat ediyordu. 

Melike uzun boylu bir kadın de
ğildi amma, keman ~atarken bo
yu sanki serpiliyordu. Her yay 
çeki.:;te ihtizaz eden adaleleri, 
vücudilne kemanm ahellfline uy
gun bir ~alak.i veriyordu; endamı 
ekmelleşiyordu. 

Selma hayran olmuştu. Kema
nı dikkatle dinliyor, çalana ba
kıyor, onu beğeniyordu. 
Çalınan parça Bach'ın bir ari

ası idi. Kac; kere dinlemişti, bil
diği bir parçaydı. Fakat Melike 
çalarken harikulade bir güzellik 
insanın ilikleri.ne işliyen duygulu 
bir ahenk kalbi sızlatan bir acı 
hissfdiyordu. 

Odaya giren halası onu öyle be
ğendi kı, bu sefer dayan.amadı, 
bp'ü. Kendini kimseye öpıürnı.i
yen Selma y ainız Altın halanın 
dudaürından kaçmaz, onun ta
rafından okşanmaktıaın haz duyar
dı. 

A. n h&la pek ge~ değildi, 

faka Sürt şaçlar .n.a ak dU,me
mı, .r.ı, şık kadındı. Cav.aan 
ne k.ııd..r iyı yüre lı ise, Nımet 

hala da o kadar güze" o kadar 
neşeli idi. ı. eşesi, muhabbeti bi
raz sathi ldi; kendi keyfi iç!n ne-

Derin, acıklı, insan sesi kadar 
dokunaklı nağmeler, telle're sü
rünen bir yayda.ıı. yükselen bir a
henk kulaklanna kadar geldi. 
s~·ma adeta titriyerck halasına 

sokuldu. Nimet: 
- Ne kadar sinırli olmuşsun 

Sclır.a! Dedi. Bayan İffetin ah -
babı keman çalıyor ... Çok iyi ke
man çalar .•• 

Odadan çıktılar, köşkün reçina 
kokusu li;inde merdivene yilril -
diller. Aşağıda Nimet hala kü
çük bir odanın kapısmı açtL Ke-

. an bo-

Ywü vücudü katlar güzel de
ğildı. Elmac.k kc:nifuen biraz faz
la fırlak yüzünü çerçrveliyen ko
yu keslaı:e rengi saçlarile bu 
yüzde, ı..zun kırpikli gözlerden 
başka bakmaf(a değer bir yer 
yoktu. Buna rağmen, keman ça
larken bu çirkin denebilecek yüz 
de ilahileşiyor, güzelleşiyor, baş
ka bir görü altyor, cana yakın gö
rtinilyord u. 

Meliki: keman calarlteıı. bütü.11 

Birdenbire tellA?rde bir rapzodi
nin feryadı yükseldi ... Sonra yay 
yana sarklL Melikenin etrafını 
aldılar, alkışladılar. Genç kadın 
üzgün b"r gülüşle gii.i.üyordu: 

Se!ma yanına sokulmaık: cSiz 
hem güzel, hem de san'atk.Brsı -
nız!• demek is\eAine kapıldL 

Fakat vakit bulamadı. Kapılar 
açıldı, oda boşaldı. Dö:;emeler gı
cırdadı. Sesler bah..;eye yayıldı. 

'4rkaa1V) 

Hepsini yakmak 
'Yeniden yapmak .. 

Mektep programları, 

kitapları için en ııalim 
ve çakar yol bu olacak-. 
br, maarif bayabmız 
ikinci bir hamle ve in
kılap saflıaı,ına gelmiş
tir. 

iman ııuetelerill •• bir baltalık oeş
ri)'alma bakmea -- bir ll11lisa ha.
- p -.ıarı ltlılıl)'or: 

A- llekte• k!laplan ı.aı.ı ..... halli, 
ealtllinedlr • 

- Yaaılıt 7alım bir edebl)'al klta
mcla deitl, bülüıı llllaplardadır. 

C- Tedris oanllerl ve ~ 
lbll)'aca unua ıleiildlr. 
D- MelllepleriD ~dma n kapanma 

a.aUeri bile maksada elveritll olmak
lan oııak&ır. 

Bu esas ve alaller, 7ill.e - ne,rl4 
1a&a dannarak teakup eUktılebilir. 

GörüJü7or kJ. memlekeU.mh.de birı.ncl 

pli.Del& ve en çok deier ve emek isti.yen 
bir it lberbule, kii!Uir iti -.ae de
rin b.1r &lika ve •an .. si.7et vardır. Hi
dise.Ji lealeltarln bir phsm or&.a.7a çı
kıp 7azd.Jit bir maka.lenin si.ren dedi
ked.- telıllnde kaba! ve lelalr ile 
keJUIJ keıulim>:&I teseW elmek &"WÜllD 
olor. 

Belki. dfkka&ff Ye)'a dlkkabb orla
:ra süni.leıı bir iki makale ~lenlçe ya
nbP ~ miiual.ıl b.r derdlJl bıitün 

lıliYbelile. ltülilll lluur ve lıalaları ile 
tlqll•ffine fusal vermiş Lir, Bwı.da.D. 

ne flki.Jel elmell.Joiz, ae de eadito d117-
malıJ'a. Dertler aç.il il .Jllöll}datu sa
lll&IW.ır k.i dev&)'ı bu11Jla.r. Maar.t.f, 
derdi de bu memlelleUn açıklan a.ı;ıta 

kenuşacaiı. kODUfDlU& mecbur buJun
d11İ"11 meseıeıerıa en başmcla celmek
tedlr. 

İııkılip ... Cıımhurl.Joet Osm&nlı lm
para&orlD;-unun enkazı üzerinde Türk 
millelliıliı lsUkıaııoı kazandıtı cıiııdeD 

bgzüne kadar en lradeU, en enerjik ve 
en müsbet hamleleri ne umumi kültür 
davası üzerinde durmqtur. Eter. bu
l'ÜD bu memleket çocuklarını mcvcuı 
binalara sağdıramı7acak kadar okumı
ya hahlşll bala7osak, ba llUf laluli
bın eseridir. Eier, bucü.n bu memle
ketle okuyan ve 7asanlann sa7 ısım 
7lrml yıl önce7e ıröre 7üzde altnı.q 

nlabelbıde eotabnıt &"Öriil'onall 7bıe 
bunu lnkıli.ba ve onun am.uml kiltüre 
.. erdlit ebemmi)'ete 1>oreı1Q'1lZ. EteT, 
baatbl •+.u. aiineTYer adedi 
yüzde kırk beı artmışsa Ye melt:t.eple
rlıııb okamıq, taze neıılllerl ber )'11 "" 

binler .,.,.,.. lıılnde ba)'al saflanna ..,_ 
...,. __ ........ , .. ;.., n: c.mJuai ... 

>'M maarilbıe bol'll-
ialuü.p ~ iktidarı, ba memle

kel&e - llnparalorltlktan biilila 
ır.-ıan .... -.-.ı ile, terial 
•k'd''ttt Ue ve d.eJıeaere olm.• W.bir 
çqit batall llS1lllerl Ue tevaria eW. O 
kölil mlnsı, • llalab, kanlık n deje
nere ıprllan -l)'e Nle ede IHl&:iiDi 
balda. Buciia bettall bir ıra1e. açık 

bir hedef üerbuie7lz. Zorluk maksadı 
teobü etmek, bedeli ~le idi. Şimdi 
ba ltulanm-.tar: 

A- Türll -llİ"1lnu lllkılıl.pçı ft 

milli bÜJıyemlı içinde kôy .. o tehn 
kadar )'ÜZde yüz okutmak lslb'oruz. 

- MU5U her türlü bil&"l)'l Türk 
çoc•iuna vermek lsUvonı&. 

C- Maa.sır medeniyet ve kültü.rüa 
fevkine yükseleu.k Turk çocukları 7e
ütllrmek lsti)'oruz. 

Arlllr. ba ...ı.. aşlll.V ... aarlb olaa 
hedefler üse.rlade neUeeye nlppnık 

t&J'iD edilen veçhe ü.zeriade arınuı 

petek ıloldtırmasl ılbl !elen çahtm•k 
imal ve lqada •11vallak olmak .uras& 

l'elmJtür• llalltaMtalıl tJllj.)'eUer işle 

bo ııaDıa Ülleriade tekisiil' elmekledlr. 
Anla1•h7or ki, hedefi lesbll elUk, )'O• 

lım lelııde ve üı:erinde)'lz, laka& ııiir'aU. 
netlce7e vasıl olabllmeaiD p.rUa.ruu 
kimllaı mllcelıbH balwımıı;-.mu. 

Blae 6)'le celf7or ili. fllli)'et •• ıaı
lliUeriD Jaallh ye bakıılı oldalr.ları la• 
raflar .......... TeferriUa saplanacak 
detıılL raııaı. -tlmill ~ılr.ça 167-
.leml)'e de mecltarm. Bir aa end ııa
prmalr., en l)'l.Jol, en oıcuııa bulmak 
llıll)'acmdayl&. Bmnuı ıpıı de ı.ır.ııa.-

11 ....ı-c1a1ıJ 1ıamle ile - 7•
lli n tiııamlk Mr lıamhı )'&Pm&k li
lllllldır. itin sallaUlimı ve bcnultluiıl· 
aa &udrle atntm•mn ~a..a. cetiri
)'or. Maarif Velr.iletlllbı lıol&b b....
balanaıı ve bblm nesllmWn kabine
deki tek •i·res01 .ıaa lluaD &il 
Ttu:el ~samimin lllkı· 
liPCJlıim me-e)')'la .. uı, olan dlna -
JDi&ıal ltelabolana lıimll bir sene ol
duiD clbl ba iti oelimde l'ıkancak 

ellll7et. lrfaıı ... lecribe De .. mıı
eeblıeadlr. 

Aneak -- ...... ba191ld,.P 
hizmet eok atır. ı;ok dajuıık ve ptk 
emel< ııarlmı leap dtlraı ve 17 ,otO,toO 
un her birtnl p.ldm •''kadar eden ltlr 
qtlr. Bu IUbarla. ller itlen -·-lata 
Jllsbetlıııle de~. 

Bl&lm, pb5i lr.aııaatlmbe söre bü
tibı ,lü)'eUerl danlarııealı, •-nlın 
aiderecek. tenkil ve •ftn1k1teıaruı ô
- .-eek tek '°7 ......,., Her lirlll 
*rel •··•·••h we bm.lrl. &adll1 J'A· 
kadan silkmek maarifin bün7eslnde 
Tlleade ceUrllen bılr.ılabı, •imdi UY•· 

(Al"kaa ı llnell -lada). 
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Kral Faruk Dün Mü
him Bir NutukSöyledi 

• 
Mısır lngilterege Mümkün 
Olan Yardımda Bulunacak 
Kahire, 18 (A.A.) - Bn.rön, Mec· 

ll!iln muta.d meraslmle aoılqmda, 

Jtıral Faruk, Mısmn. Biirik Britan· 
707&. mümkün olaıı bülün prdunı 
7apacatı lıaklaııda lemlvıl nrml'I" 
Ur. 

Kıra! Fıuıık, nulkal da dem1'tlr ki: 
''Sulha tetne olan ve sulhun ray .. 

dasına kuvvetle inanan Mısır. Bil

J'iik Brll&nJ'a ile olau ltıltal<mm, bu 
hıhu bütü.n p.rkta tarsln etmekle 

kuvvellendirmlş o!&eafmı müdrik
tir. Mü.lt.etlklmlz madem ki hakkm 
müdafaası. ı,ıa me7daua alılııuıılll' 

Mısır, Ta.ıdfeslnl ita edecefl hasu· 
sondaki vidlnden nüki\l edem.es. 

Mülletlklmlz bizden, milmldln olaıı 

her mü:ıaharell röreeekllr. Toprafı
mm ve lsllltli.lmhıt müdafaa busu

snndakl azmlmb kalldlr, Adalel ve 

hakkın aJ'erlııden serre k&c1ar ıliı>

hem.iz 7oktar." 

İçyüzü Çekoslovak yada !Davanın 
•ı H k ti • (Bas tara!ı 1 inci sayfada) syan are e erı SUlbnn Ve bllkrarın muhafau.sıdır, 

(Baş ta.r\fı ı inci sa1fada) .Şımd.1 .. e!ell.aı. bu gayen.in ve 
.. muşı.erek anu.nuıı en emm ve salım 

Hücum kıtalarınm hususi müfre· şekilde t.aha.kku.kuna. 1\-laksat, Bal-
zelerl bil rozeUerl sökmekle uıeşg~ kanlarda sulh ve mıisa..lemet.ı.. mevcut 

lm ... •arciır o 51rada Prarda 6 bın o uoı.ıı • va.ıiye&J mllha.fa.za. oJdujuna gore 
kişi tevkif ve hapsedilmifllr. Bunlar• evvel emirde blzzal ve bİDJlefs B;ıJ. 
dan allı J'iizil t.emerkıD tamplanııa kanlı olmı,yan devleıJerln Balkan iş• 
&""önderllmlşUr. ler.iııe k.arışmaklan, alika duymak ... 

Pra&' polisinin ı::lzll raoorlanna ıau uzak kalmaları ve Balkaıılıları 
&Öre C'eÇCD .e7lül a7mdanberi Vlata... 
va nehrinden hücum mü.fre%e1erl ef .. 
radına ait G t.u.z ceset çıkarılmışkr .. 

HACllA TEVKİF EDİLDİ 
Be!rral, 18 (A.A.) Pn.ı:;dan bildi

riliyor: Von Neurath'm talebi üzeri .. 
ne Hacha "LanT., de tevkif edilmlt

llr. 
Çek mahfillerbıe reteıı malômala 

röre Hacba Almanlarla birlikte hiz
met etmek üzere bir milyon Cek'ln 
silih altına ahnma..sına 4alr blr ka
rarname tmza etmek üzere Bcrlln'e 

daveı edılmlşlL 

ALMAN AJANSININ VEBDİGİ 
DABEB 

Pra&'. 1B 
blldlr~or: 

(A.A.) - Dnb. ıı,Jansı 

Dol<us Çek 
blum nüma71şçller de ıevkif 

muştur. 

BENESİN BEYANATI 

olun-

r Londra, 18 (A.A..) - Eski Oekos
lovakya Cumhur Relsl Beneş, bu
.-ün Londrada be7anal "Yerm.işlir. 

B. Beneo, si&lorine töJ'le nllaa;rd 
Termlşllr: 

"- idam edilen doka lalebenln 
Çekoolovak mlllell larafından lntl· 
kamı ahnacalı r;aman ~elecekUr. 

Bu sadece u.m.an meselesidir. Ve a:1 
bir zaman mcselcsldlr. Cekoslovak
J'&, sl7asl ve mllll bakımdan az bir 
saman içinde bilrrt,eıe kavııpcak· 

tır. 

Türk-lnolli z-Fr ansız 1 
<Bas tarafı 1 inci sayfad~) 1 

test, Almany&ruD Balkanlara karşı 

askeri blr taarruzda bulunacağı ld-
4ilarını katl:reo reddetmektedir. 

Londra, 18 (A.A.) - Reuter ajan-
11 blldlrl7or: 

Bahreyn ,e;rhl, lrad etili! bir hl· 
tabede, bütWı muslüman milleUerin, 
kendllerlııo mazide olduiu kadar 
fimd.J de cöstcrmekle bulundutu 
J"ardım ve hlmayeden dolayı Bil.yük 
Britanya'7a mütefekkir olduklarını 
oii7lemlfllr. 

kendi kendilerine terke1Jemelerl l· 
cap etme.ktecllr. Bu Lakd.Jrde cöril· 
lecektir kl, Bulrarlst.a.o dahJ Balka.n 
devleUertntn vücuda cehreceklerl 
bir bilarat blokwıa ifllrikt.en kendi
sini alıkoymak ls&.emi7ecek ve der
hal Balkanlar dllDJ'a.nın en rahal, en 
sakin bir ko•e•l batini alacaktır. 

Balkanları rahabu eden, ha1.ti hu-
zursu:ı kılan şey behemehal fuzull 
himaye ve miı.dahalelerdir. Beş Bal
kan devleti bir &rada kendi milli 
4uur ve lradelertnln lştiraklyle ken· 
dJ kendiJerlnl dün7anm bUtün miJ .. 
Jetlerine örneklik edecek blr vuı 
ve mabJye1.te idare edebilme1e mu.k. .. 

&edlr oldukları clbt ;yerine ve icabı· 

na l'Öre hariçten ıelcbilecek her 
türlü tecavüze karşı koyma;ya da 
muhakkak ki, muktedirdirler, haki
kat bu lken Balkan devletleri üze .. 
rinde ayrı a7rı t.eslr 7apmaya oalış· 
mak ve her blrine karşı a7rl a;rn 
bamJlik ve vasilik rolü Uasına bl
kışmak bb:lm p..hsi kanaat ve &örü

şi.im.Uze g-öre itleri berrakt.aştıracağı 

7erde bütü.n \'lütü.n bulandırıyor ve 
Balkanları &'izli bir siyaset cenklq
mesine sahne 7aplJ'or. 

Hoş, bütün bu için için ;rapılan 

mücadelelerin ve karşılıklı siyaset o
yuıılarwın hakikatte Balkanhlar vıe 

onların muayyen hedef üzerindeki 
rldlşlerlnde hal<ıkl biç bir tesiri ol
mamakla beraber, bltaral bir Bal· 

kan blokunun teşekkülünü de ge
cl.k.tlriyor. Bu lUbarla, hakikaten 
Balkanlarda !fulh ve müsalemetln 
mahfuz kalmasını IsU,.enler lçln gt .. 
dilecek J'Ol Balkanlı de\•letlerl ke.n· 
dl kendilerine bırakmak ve her tür· 
lü te!:lr, oÜfll.Z ve müdahaleden a .. 
zade tutmaktır. Bunun faydası. u .. 
mumlyel lllbarlyle Balkanlarda sul

hu muhafaza etmek bedelini samı ... 
mlyeUe güdenler için muhakkak ki 
derhal ve en ]J:ısa uma.o içinde ken .. 
dlsinl sösterecektlr. 

ŞtlKatl AHMET 

Reisicumhurun 

Seyahatleri 
Ankara, 18 (Hasusl muhabiri· 

mlzden, leletonla) - Reisicumhur 

İnönil:":niln Mısır Te lnk'a aeya ... 

hal edecetı balllıııda ecnebi ka1· 

naldardaıı Yerilen haberler dot

ru detlldlr. Cumhur Belslmhln 

Ha la)'l •IJarel ve leşrltlerl mu

karrer ise de bu oe1J'ahalln de 

larlhl henü lespll edilııılf de.tfl
dlr. 

Ankara flaberleri 
:::::::;... -=-=....... -....:ı=. 

Hatayda Petrol 
Bulunması 

İhtimali Var 
Ankara, 18 (İKDAM Muhabi

rinden) - Maden tetkik arama 
enstıtüsü petrol şefi Eyüp Cevat 
Hataydaki tetkikatından döıı.müş
tür. Bu tetkikat enteres;.n neti -
celer verm~ ve <ıraya daimi bir 
petrol mütehassısı gönderilme -
sini icap ettirmiıjtir. Bu civarda 
petrol aranmasına başl.arunak ü
zere tetkikata devam edilecektir. 

Ü\ Üncü Umumi Nufus 
Sayımı Yapılıyor 

Ankara, 18 (İKDAM Muhabi
rinden) - İstatistik umum mü
dürüğü 1940 ta üçündi. umumi 
nüfus sayanı yaptırmak hazırlı
ğındadır. Bu defaki sayım geçen 
defakilerine nazaran daha şümul
lü bir şekilde olacaktır. 

Devlet Limanaları Sür
atle İnşa Edilecek 
Ankara, 18 (İKDAM Muhabı

rinden) - Devlet limanfarının 
süratle inşasını derpiış eden hazır
L:klar devam etmektedir. Büyük 
Mi.Jet Meclisinden bir kanun la
yihası ile istenmekte olan 27,5 
milyon liralık tahsisatın 10 mil
yon lirası İngilizlerden alacağı
mız krediden sarforunacak, 17 ,5 
milyon lirası da her sene bütçe
ye konacak tahsisat ile temin e
dilecektir. İnşaatın 1945 yılı sonu
na kadar ikmali mukarrerdir. İlk 
ör..ce inşasına başlanacak olan li
manlar: Zonguldak, Ereğli, A
masra, Samsun, Trabzon, İnebo-

1 
lu ve İskenderundur. 

Dahiliye Vekili Valile
re İki Tamim Gönderdi 

Ankara, 18 (İKDAM Muhabi
rinden) - Dahiliye Vekiıle'.i va
lilere iki mühhn tamim gönder
miştir. Bu tamimin birinde va
lı..erin çalışmaları iie ve biihassa 
nn çalışmaları ile ve b:lhassa 
genç elemanların yetiıjmeicri ile 
esas,ı suretle mcş,l!W oln:alan te
barıiz etıirilmektedır. İk:nci ta
mim de ise, her memurun günlük 
işlerJ.e c iddi şı>kildc meşgul ol -
mt6ı i :enmek e ve s<: bep yok -
ken sürüncemede bırakılan bir 
işe rastlandığı ıakcLrde alakalı 
memurun derhal tecziye edifoce
ği bildirilmektedir. 

Tayyare Kaçakçılığı 
Davası Başladı 

IK DAM 

Alın Hikayeyi 
Koyun Rafa! 

1 
'1 Yazan: Rahmi Yağız 

Şimdiki Harpte 
Şark Milletleri 

Bakalım, bu rünlerde bl.ıim hl
ki:reler, hiki.yeciler ne atemde, CÜD"' 
delik ruetelerde fimdl ne rlbl, ne 
~efU. hik:iyeler çık..Q'or acaba T diJ'e 
dlin, hat.lrı sayılan cazetclerln bl ... 
rindekl bir hild7ere röz rezdlrdim. 
Keşkl rezdlrmez olaJ'dun. 

Aman A.llahım o ne biçim, o ne 
berbal, o ne k.ölü bir blkiT• idi ÖJ· 

le! Menu, clna lllbarlJle hayatının 
ba7alısı oldu.ta kadar lcaüar, 7a.r .. 
dımcı fikirler, düfüm noktası ve ne· 
Uce o kadar kavat ifl, o kadar beT· 
llk, o k.ad&r buz mu buz şeylerdl 

Geçenlerde, 7anl bundan on, o~beş 
CÜ.O önce bir başka pzetede, &'elle 
her elhelt.en tıpkı bu &J'&rda bir hi
kiJ'e daha okıırııamıt olsaydım, dün
kü l'ÖZ cezdlrmif oldulum mabut 
hlkire için belki eneler bir tesadüf 
d!J'ecekllm. 

Klôsik Siroz 
Tedavisi 

Bir 

De 

Tefrika : 8~\• 

Hastalıktır 

Klôsiktir 

Irak ~vekilinin Ka.hirt-ye yaptı· 

jı Sel' abat, !\lt"ilr Ba vekili ile Le· 
ınasları. konm,'ln:t.1arı. içinde bulun .. 
doiumUa: l'ün.lere t.esa.dür eylemekte .. 

dir. 
Haftalarca evv~ı bahis mevzuu o

lan, sonra da kararlaştırılan bu mil
u.kereler, Utl elhett.en Türki7e uma· 
uıi efü,nnı aliltSdar eyler: 

Şimdi benim bu razımdan, pek 

l'eDÇ, yepyeni ve benil'I isimleri, et ... 
stmlcrJ hio tanmm•mı.t bazı müp
tedi blkiye muharrlrlcrt alına.cak. 

belki de bana kızacaklar. Fakat, on· 
Jar tamaml7le müsterih olsunJar, 
benim bahselmlş otdutwn şu iki hl
ki7e, pek ccno. J'epyenl ve henüz ı .. 
•imleri, cislm.lert hfç tanınmam.If. 

müpt.edllerln 7aı:dıklan hl.kiye ka· 
ralamalan deflldi, bW1lar. ba güııün 
orta. protesyoıle:J tanınan lmı::alarına 

alt tatsız, tuUtU, 7av&n, batta zırva 
yazılardı, Bir zamanlar bir hayli ahp 
7ürümüş 5'\71lan l"Ündt'Jik cazete hl· 
kiyelerfne eskbt rtbl, yenide-n bin• 
tat, tuı, bahar, biber, hatta sirke, 
a.rm.n&k Divc etsek nasıl olur der .. 
slnlz! 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

az 
J z mi T Haberleri 

Ecnebi Vapur Seferleri 
Tekrar Başladı 

İzmir, 18 (İKDAM Muhabirin
den) - Avrupa harbınin başla -
ması üzerir.e intizamını kaybe -
den İtalyan vapur seferler:nin 
yeniden muntazam bir hal al -
rnası rnünasebe:iyJe Lmanunız
da bulunan Egit. o vapurunda bir 
ziyafet verilmiştir. 

Ziyafette vali, belediye reisi, 
emniyet ve gümrük müdürleriy
le İtalyan general konso'.osu ve 
daha bazı zevat hazır bulunmuş
lanLr. 

Meyva İhracatı 
..ertip eı... 

İzmir, 111 (İKDA\ır n· 
den) - Gazeteler · •Şe 
nezareti için pıyasadi!~~':.0 • .1' ve 
incir mübayaasına başlandığı -
ru haber vermektedirler. 

Yine bugünlerdeydi.. Bir gün 
Atatürk Yalovayı, otel Termali 
teşrif etti.. Birkaç gün Temıa.lde 
kalmak, banyolardan istifade ve 
istirahat etmcl< fikrile yapılan 

bu seyaha~ le kendisini banyo sı
rasında gördüm. Vüc:udündeki ba 
zı tıezahürler, eııcümle Karaci
ğerin büyüklüğü nazan dikkati
mi celbet~i. Muayene ricasında 

bulıındum. Muvafakat ettiler .. 
Muayene neticesinde kar~ci -

ğerde iltihaba delalet edmı. tıbbi 
emareler gördüm. Muayene bi -
ter bitmez kendisini nasıl buldu
ğumu sordu. Cevap verdim: 

- Pa~am; karaciğerde büyü
me ve iltihap delilleri buluyo -
ruın .. 

Dedim. 
Bu nokta, büyü:k adamın nazarı 

dikkatini celbet.i. Yruovadan dö
nüşte kendi hekimlerinin de işti
ra'kile yap'ırılan yeıı.ı muayene
lerde hastalığın şekli tahakkuk 
ettL Ve kat'i !~his k-0nuldu .. Ax
kadaşıanız Profesör M. Kemal Ö
kenin de söy !ediği veçhilc teşhis 
koymak keyfiyeti Türk hekimle-
rine a•ttir. Ben, bana izafe cdi -
len bu buluşu tammmen kabul 
etmek hodgamlığll".ı gös:ermem. 
gösteremem!. 

Yalovadaydını... İstanbuldan, 
Riyaseticumhur umurr.i 'katipli
ğinden bir lclgra! ald m.. .:;iıratle 
istanbula, Do:ı.ntabahçe sarayına 
.gelmekliğim bildıriliyortlu. Ma
yıs nihayetinde geklim ... Ata -
türk huzurlanna kabul ettiler .. 
Bana illiialta bulunduktan sonra ' 
haz:ranm bırinci 3alı günü İs -
tımbula gelen Savarona yaıı~a 

gittık. Ebedi Şef beni de kendi 
bindikleri Acar mo:örüne alarak 
b.r.ıkte yata gö'ürdü .. Yatı -Z· 

dik. fülhassa kendi da.re:-erir.de-
ki banyo sa.onunun b:r bölme i:e 
aynlını.ş ve içerismde bulunan Kuru meyva ihracatçiları bir

liğine dahil bazı firma:arın İngil- masaja ai\ tesisatı birEkte tetkik 
t~re i~e geniş !"uamelelere giriş-

1

. · et,ik. Ker.JilerMı.e bunla.Ta ait iza-
tiklerı bıldirilıyor. batı verdim. Ve ... O günden i.;.. 

• • • • "'" • barcn müdavi hekimleri olarak 

KISA HABERLERi y~tta ka~dım .. : İşte, ben;m teda-
vı heye'.me ıltihakıan Lilen 1 ha-

• .... '"' ... * Rooseve! t Amerika deniz in
şaatı hakkında bir anket açı.ma
sına da.r koı:gre taraf.ndan vu· 
kubulacak herhangi bır talebi 
re<ide: ıniyeccğini bıldirmiştil'. * Vaşiııortoncıan ögrenild!ğ.ne gö 
re İngitc~e hukümeti Amer .ka
ya 400 tallın tayyaresi ısmarla -
mıştır. * Kraliçe Vilhe!mine i:e Belçika 
h.ra .ının isvtç, Norveç ve Dani
marka hükum<larlarının sulh le
hiı:deki te{ebbus!erine iştirak et
melerini ta.ep eltık.erill€ dair ve
rilen haberler resmen tekzip edil
mektedır. * Memel'deki bütün Li•vanyalı 
işçiler 10 gün içınde şehirden u-
2aklaşmak emrini aJn.ış:ardır. 

l zı.ran 93& salı günü, Ebedi Şefin 
Savarona yatına nakillerile be
raber olmuştur. 

Siroz teşhisi konulduktan son
ra iltihak ettiğim tedavi heye:in
de bütün tedavi tatbikatının tam 

1 

1 
ve zrunanında yapıldığını yalmz 1 
hız hekimler d<:'ğil, verdiğill'Jz ko
mün:kclcrle hükumet ve kura da
hil zevat' a bilirler ve pekfı.liı ha- J 

t.,rlarlar.. 
1 

s:roz kliısik bir hastalıktır .. Te
davisi de klA.siktir .. Bu hastalık 
hakkında size biraz malümat ve-
reyim. 

Siroz. üç devre içerisinde sey
rini tekamül ettirir: 

zamandan itibaren. gerek kendi 
hususi hekimleri profesör Neşet 
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Ömer İrdelp gerekse müdavi ve 
ımüşavir hekimlerden mürekkep 
heyetler bu klasik tedavı sıstemi
ne sonuna kadar devam etmİş-er
dir. Biraz evvel de söy !ediğim gi
bi her husus:a tam bir fikir bir
liği muhafaza ederek ve a.ralann
da herhangi bir ihtilaf mevzuu 
belırmeksi.zin ... 

Atatürk, Anka:radan son defa 
İstanbula geldiği zaman siroz i· 
kinci devreyi yani sıroz koıı.fir
me şeklıni aimıııtı. 

füz, doktor.ar bütun kabilyet 
ve tıp bi.j!ımizle kendimizi bü -
yük Atanın tedavisıne hasretmiş, 
elimizden gelen her şeyi yapmış
t.k ... 

Ne yazık ki, bu'.un gayretleri
mize rağmen rr:.üsbet bır nct:ce 
S:amadu<, o büyük iıı.>anı bu hain 
hast..,ığın ebedıye.e götürmesıne 
acz içınde şahit olduk! 

İlk kriz 16 İlkteşrin salı günü 
akşamı geldi. 

Yat.ta geçırilen haller hastalı
ğın seyri zarfındaki mu!at zafi -
yet tezahurlermden ibaretıir. 

Kriz deği.<Lr. 
Kriz; hastalığın seyrini dcğiş'.i

ren, vahi.m ne..iceye yani Ö-iime 
delalet eden ve koma ıle .n.ihayet 
bulan aı:omı.al bir vaziye. tır. 

İşte şu k sa tarif ile iki şeklin 
de mahiyeti bildırLdikten sonra 
ya,ta ~°'"'ı len vaziyetlerın kriz 
yanı buhran olmac·ğı kendiliğın
den anlaşıhnış oluı. 

Yatta tedavi güçleşiyordu ... A
nd;Jturuz, ani ıuzum gösteren bir 
şe; i dıı;ardan ııe"ırtınck zorluğu 
bunların baş.ndaydı ... Sonra, A
tatürk yatakta mu:lak istirahat 
şekl:ni muhafaza edeceğine göre 
artık yatta bu.;..unmanın lüzumu 
kalınıyordu. Bina~naleyh kendi
sine arzettik. Kabul etti. Saraya 
naklolundu .. 

Evve:ce Ebedi Şef komünike 
neşrine müsaade etmemiştL Hat
la, 16 ilkteşrinde neşredilen ko
münikeleri keııdisınden sakladık. 
Daha yatta bü,;'ıınduğu sıralarda 
b:r kere o zamanki Başvekil Ce
lal Bayar Atatürke bunu arzet
miş: 

- Efendim; efkin umumiye 
heyecandadır. Müsaade buyuru
lursa hekimk-rin verdiği komü
nikeleri neşredelim... Teskine 
faydalı olur 

(Arkası var) 

ı - Denm eden harpte tarklald 
islim •e ıürk.lerln dindaş.lan millet.. 

leriıı rolleri, vul1eUerL 

2 - Bu memlekeUerdekl halkm, 
hliltilm•llerbı st;rasi, tçtinW, lkbsa
di ve milli lema7iillerl, harekellerL 

Türk milli müca4elesbıln muvaf .. 
f&k_lyetle ve saferle bitlrilmeslnden, 
Loıaıı sulh muahedesinin imzasm· 
dan sonra, milli budutıan lçlnde Uer
temrk ııamtelerlnl inkişaf elllrmel<le 
meşpl olaıı Türk mlllell ve Tilrkl-
1e CulllburlJ•ll bükiimell, tarklakl 
islim milletlerlr kalbi ve fikri aU.· 
kasım, aa.mlmi dostluk bailannı, on· 
la.rın refah_ huzur tçlnde ve kendi 
btikli1lerlnl muhafaza ederek y&-p• 
malan hlslerinl auıtmamı •. fazla· 
laştırmı~br. Mwr bukiimeU De do t ... 
Juk rabıtalan, samimi muahedeler, 
Irak Ue dürüst. candan komşuluia 
daJaD.an miınasrbetler, Saad.aba.el 
paktı Ur ira.n, Efpntsı.an, Irak. 
Tü.rki7e arasında hu"Sule S"ttlrll~n sı .. 
J'a~i. ikh'\adi, tçtlmai, kıqnen de 
küUürel blrli1ı:ler. Suriye, Filiıı;tln'de· 
ki arap milletler tein i7I dllt"klerl
mlı, Maverayı Ştrla, Htcaı: btikft· 

meUerlyJe 7akından atikalanmız ba 
busuo;larda canh btrer delil t~kl1 t• 

derler. S&bık Oıı;ma.nll İmparatorlu· 
funun bu memlr-keUerdekl hiktmı ... 
yet ve hükümranlık m'.\k. atlarlyte. 
barrketlerlyle, !lllya~ttl:rle, a1ikas:nr 
k~t1 olan Türkiye comhurtyeU bü
kfamett. Türk mtlletlnin l"'t.foklerlne 
daTana.n hareketleriyle, ıp.rktakl 

k3rdeş mUleUrrfn milli varhklarmı. 
lctimal. lkhttadi fllt-rinl lnkt af ettir ... 
me1erlnf, hrr Tf"'lle Ue izhar ~yle ... 

mekt.edr. Ş:ırktakl bıam hük.ümet-. 
lerln idare e1.tlklerl milletler, t.arlhin 
lıi...a:rdeyledttl $Crent ve bli,.uk mede .. 
nl.yetlerl meydana getirmiş lnsa.nla
rm ahfa.dıdırlar. 

DeYam eden harpte İnC"Utre ve 
Fransa ile bazı hususlarda ve saha
larda birlikte bulunan şark bükü· 
metleri, FUisUn araplarınm anuları 

ile, Mısır ve İran KıraJ haneda.nlan 
arasındaki b:dlva.çtan sonra milt.eka
bllen kardeş İran milletluln terakki 

hamlelert,le 1akmdan alil.adar bu
lnnu1orlar. Şimdiki harp llt, İlalya-

run bita.raflıtı bas .. blyle doğrudan 

dofruya alikadar olmıyan .. ıısır ve 
difer şark mllletıcrlne, ~illere Te 
Fransa Ue dostluklarlyle berabrr, ya

rın için de harp tehlike ·inden aza

de 7aşamalan Allllmi dlleklerimb· 

dlr. 
HAMİT NURİ m111AK 

......... mm~_. ................. ·--~ 
Gıi..!ünüz ... Çocuklarınızı da -gıildürünuz... Kahkaha 1.-ralı 

EDDİE CANTOR'un son filmi 

ALİ BABAN iN MİRASI 
Türkçe sözlü ve şarkılı büyük komedinin 

SAKARYA sinemasında 
Gördü;,i raj!bet hı:sebile BİR HAFTA DAHA gösteri.ecek 1r. 

Mevsimin en neş'elı, en eğlenceli ve en kuvvetli filmidir. 
İiıiveten: .FOKS JURNAL. Bugün saat 11 ve 1 de tenzıı.at.ı 

matineler 

\ım ................................ ıamıg~ 
Şe7h, üo larat!ı Türk • İn&'llı -

Fransu paktını hararetle k:arşdad.ı· 
tını ııö1lemlıı ve bülüıı müslüman
Jarm, demokrasUerın &atında olduk· 
larmı IL\Te elmlşllr. 

Yanlış Kitap Davası 
na.bu1ak Sardı 

(llasıaratı 1 wci sayfada) 

lara meydan vermiyece~;i anla -
şı:ınaktad.r. 

Ankara, 18 (İKDAM Muhabi
rinden) - Tayyare kaçakçılığı 

hiıdis~irnien maznun olarak mu- ı GuttıJN 1 ENKITLEHJ 
haıkeme edilmiş o'.an Hariciye me -------------

Bu devreler de sırasile şunlar-
dır: 

1 - Peric><i pre sironik 
2 - 3iroz KoııJ'irme 
3-Kaşeksi.. 

Bugün SARA Y Sinemasında 
Hepsini Yakmak 
Yeniden Yapmak 

(Bl4 tarafı 2 inci sayfada) 
eıhk ve hedefe ula.ştıncılık sahasınd'l 

ela tazelemektir. Bunun için de yık -
malr: , yapmak; J'akmak, J'CDlden Ja:Z• 
mak lizıındır. Bu lDtl.kal için de Jiak.ll 
iki l'tllık bir devre lizımdır. 

Turk çocutmıa 1111: mektepten, Ünl
Yenlte sonuna kadar ü.zım olan bütün 
kltaplan en mümtaz müteba!J.r.;ıslardan 
1e k.I edilecek heyetler bütün dünya 
mcktr-p kitaplarını ve tedri5 usullerini 
de tetkik ederek bu intikal devresi es ... 
nasında ku1ursuz blr lıalde hazırlıya
bil klerl clbl, J'İDe bu intikal devresi 
esnasında maarifin icap eLUrdiğl her 
türlü. usul ve teşkilat da tekarriir etti
rilebilir ve btr ha.mlf'de, toptan veni 
kitap, yenl u.ı.;ul, yeni eleman, yeni .. tcş. 
kilat 'e şartla işe baş.lanır ve her tü.rlil 
lhttyacı ka.vrıyan bu umumi sirstem sa ... 
dık bir istikrarla hlo olmaz ise her dev· 
renln tam verimi ile teerube ediUr. 

Bfxr, maarll hayah.ınu bu lkincJ (h. 

&b'aç ve ikinci hamle safhasındadır. 

ETEM İZZET BENİCE 
(Soıı Tel&raf'taıı) 

Maarif Vekili Hasan Ali Yü -
cel, bu mevzu ile yakından alii
kadar olmaktadır. 

Yı.lartlanberi, mekteplerimiz
de okutulan bazı kitapların, haki
katen, yanlıı;larla dolu olduğu gö. \ 
rulmC'kled.ir. 

İmla.yanlıı;lan, gramer yan -
lışlatı, dıl yanlışları, pedagoji ha
taları, Umi ha'.alar ve nihayet .. ' 
murettip hataları az değildir. 

Edebiyat kitaplarından sonra 
ilk ve orta mektep okuma ıkitap
!ar'. bir kısım rivaziye kitapları 
ıçinde de bir hayli yanlı.şiar ol
duf!t; an.aşı;maktad r. 

önümüzdeki ders vılı bl4ında, 
bLtün mek'.ep kıtaplarının, bü
ıu~ hatalardan salim olarak ta
lebenin eline verileceği ümit edil
mektedir. 

D~rege Çarptı 
Bahri ismınde bır şoföıii.n ida

resındeki otumobi;; dün Tophane 
den geçerken karşı.sına ihliyar 
bir yolcu çıkmıştır. 

murlarından Ruhinin buııün tek-
rar muhakemesine başlandı. N ak
za uyı.ı~mndan önce Ruhiye teb
ligat yapılmamış olduğu anll4•1-
dı. Suçlunun avukatı da Hamit 
Şevket heyeti hiikimeden vares
te kararı verilmesi taleb:nde bu
lundu. Fakat, mahkeme bu tale-
bi kabul etmedi ve celse 9/12/939 
tarihine talik olundu. 

İstinaf Mahkemeleri 
Ankara, 18 (İKDAM Muhabi

r:nden) - Ad.iye Vekiıleti isti
naf mahkemeleri teşkili hakkın
da tetkikler yapmaktadır. Tet -
kiklN yapüırken Yusuf Kemalin 
Vek:lliııı esnas,nda yapılan etüt
lerden i!'tifade edilmektedir. Ka
nun proiesi yak:nda Ba..,<vekfı.le~e 
verılecektir. 

Talebeler Avrupada 
Okuyabilecekler 

Şoför Bahri; bunu e~mek is· 
teğile direksiyonu hemen kır -
!nış fakat bu sefer de elektrik 

1 
direğine çarpıp hasara uğra.mış
tlr. 

Ankara, 18 (İKDA.1\i Muhabi
rinc.n) - Avrupacla tahsil gö -
ren talebelerin tekrar eski yer
lerine dönmeleri hakkında ala
kadar devlet.er tarafından temi
nat verildığindrn salahiyettar 

l makam1ar talebelerin Avrupaya 
gitmesinde hiçbir mahzur olmadı
ğını beyan. etmektedirler. 

Üç Kitaptaki Avrupa 
Edebiyatı 
!B~ tarafı 1 inci saytcdaJ 

kısımlar vardır ve bu mukayeseJe .. 
rl, bu telhlslerl yapan üo mUellll de 
türkçeden başka hio blr yabancı dil 

bilmezler. 
!'\-Iaarlt Vekaleti bundan böyle Av .. 

rupa edeblJalını baklkaleıı salah!-
7ettar muallimlere yazdırır ve okut
turursa, Zola 'nın tek satırını t.ercÜ· 
meden icb bulunanlar BU eyin Rab· 
miyl ona benzetmC'zler, Horace·m bir 
mı: raını izah edtmiyecek vazi;yetLe 
olanlar onu Eşber'le mubyeseye 
kalkmazlar, k..a1k.Jşb.k.la.n zaman da 
Abdülhak ııamidin ... hatırımızda 

kaldığına göre ... Cid'tn blr kaç mıs
ramı tettıime etmekle iktifa etmiş 

olduiuotı tı.irkçesi ile fransızeasmı 

karşılaştırarak orta1a koyarlar. 
Yabancı dU bilmedikleri halde 

Avrupa edebl;ratından mıli't.hiyetle 

bahsetmek cesaretini bulmu1 olanla
nn bu 1(0sterdik1erl resaret.· üstün· 
de durulması ve m("ktep kibplan· 
mızın yanl1$1an duzeltilirken, Avru· 
pa edebiy&lma temas eden kı-nmla
rm da cinden kaçınlmamaaı elseJll
dlr, di7oruz. 

SELAMİ izzET SEDES 

Has:a:1k klasik tedavi sistemi
ne tabi bulunur. Yani daha pre 
sironik devrede iken teşhis konu
larak hasta, devamlı ve mutlak 
bir istiraha'e tabi bulundurulur. 
Bu istirahat devresi içinde de mü
davi hekim başgiisteren diger a
r zaları karşüır. Meselıi grip, 
bronşit yahcıt ishal, kabızlık ve 
ilah .. hallere süratle müdahale 
edecek tedbirler alır, i!aç veril'. 
İstirahate devam edilir. 

İşte, büyük h astaıruzm daha 
ilk devresinde teşhıs konulduğu 

CAROLE LOMBARD ve JAMES STEWARD 
Gıbi ıki meşhur yıld:z tarafından fevkal.ltle bir tarzda yaratı~an 
yeni ve muessir bir mevzu... !zdıvaçtan aşk ... ve İzdivaç harı

cinde ru;kı tasvir eden 

BiR BiRi iÇiN YARATILMIŞ 
Fransızca sözlü film ini mutlaka gorunuz. 

İlaveten: .r'OX JURNAL son -dünya ve harp havadısleri 
Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler. 

Bütün İstanb~I Halkının Hep Bir Ağızdan Kullandığı Bir Cümle 
Memleketimizde Bugüne Kadar Yapılan En Mükemmel Filmimiz 

p 
Yalnız l P E K Sinemasında Gösteriliyor. 

Bugün seanslar saat 9,30 - 11,45 - 2 4,15 - 6,30 ve 9 da 
D t K KAT: Uzak yerierde oturan müş'erJerimizin arzusu üzerine BUGON sabah. saat 9,30 • 

ve 11,45 te TENZİLATLI HALK MATİNELERİ vardır. 



Şeker hastalıklarına ve diyabetlere ve zayıflamak isteyenlere 
.. 360 altın madalya ve nisanlarla dünyada eşine tesadüf edilmiyen büyük mevkiler kazanan, birinciliği diplomalarla tas~ik olunan 

HA AN U EN A L 
Taz&liiği ve nefaseti ve san'at sahasındaki mevk:iinl bi.lhassa gluten miktarının fazlalıgı sebı!blle bütün piyasada ne kadar ecnebi gluten mamulatı varsa sfüp süpürmüştür. Meşhur Fransız ve Yunan markagluten mamulatı Türkiyeye 

gelemez olm~lar. Hasan gluten makarnası, şehriyesi, bisküvi!, un ve sair bütün müşteriler seve seve kullanmakta ve her şeye rağmen mutlaka Hasan markasını tercih etmektedirler. 

HASAN Deposu: Yeni adresi, Bahçekapı Beyoğlu tramvay durağı karşısında 

PO~ ır·nxı--J inhisarlar Umum Müdürlüğünden !Emniyet Sandığından: 

Bugünkü Futbnl Karşılaşmalarının 
en mühimi Beşiktaş-Vefa Maçıdır 

İstaırbuJ lik maçlarının birinci 
devresi gelecek pazara yapılacak 
maçlarla sona ererek taık)Jlj\ar 
bir aylık istiraha1e çekilecekler
dir. Bu senelti şampiyonada maç
ların anzasız bu.güne getirillbil
mesi oldukça mühim bir iııtir. 
Ve bu mühim iııte de hemen he
men çok ehe:mmiyeUli bir hadi
ı>e de çıkmadığına nazaran oyun
lar normal neticelerini vermiş ad
dolunabilir. Bugün oynanacak 
lik maıçları yine W; statta devam 
edecektir. Her üç sahadaki karşı
il.a~arun en mühimmi hiç şüp
hesız ki, Taksim stadında oyna
nacaık ola.n Beşiktaş - Vefa ma
çı-dır. Geçen hafta oldukça gürüu
tülü ve asabi bir oyundan sonra 
Galatasarayı mağlup eden Beşik
taşlılar o gün oyunda hiç te nor-

1 
mal ·bir netice alamamı.ı;laroır. Zi
ra o günkü karşılaşma bir futbol 
maçından ziyade bir kovalamaca 
oyunu idi. Bg_şiktaşın bayram gün 
lerinde Fenerbahçe ile yaptığı 
busqsi maçtaki kalitesi ölçülecek 
olursa bu takımın zaman zaman 
çoK guzel bır maç çı.\<ardıgı ve 
1emiz bir çalışma ile iyi randı
man ,.ldığı meydana çıkar. Fa -
kat her takımda olduğu gibi Be
şiıktaşta da istikrar mevcut olma
dığına göre bu.gün Vefa karşısın
da siyah beyazlılar ya çok kolay
lıkla rakiplerine karşı koyacak
lar veya Vefa karşısında bir hay 
ili tehlike ve korku geçirecekler -
dir.. ' 

Beı;iktaıı bu vaziyette i:ken Ve
falıJ.ar da evvelıki hafta Fenerbah 
çeye karşı oynadı·kları temiz ve 
gayretli oyunu tutturabilirlerse 
onlar da rakiplerine taş çıkara -
cak ve be.ki maçı lehlerine çevi
ırebilecek.lerdir. Fakat bir de Ga
latasaraya karşı oynadıklıµı lü
:r:umsuz asabiyete kendilerini kap 
tıracaık olurlarsa o vakit 8.kibet 
aleyhlerine feci bir netice ile bi
tebilecektir. İki tarafın da müsta
kar ve temiz bir çalışma ile oyun 
oynamaları bizi sevindirecektir. 
Günün mühim karşılaşmalann-

Bugünkü Spor 
Hareketleri 

TAKSİM STADINDA: 

Beylerbeyi - Yeni Yıldız 
Saat 10,30 

Galatasaray - Kasıınpaşa 
Saat 12,30 

Beşiktaş - Vefa Saat 14,30 

ŞEREF STADINDA: 

Malteı;e - Bursa (Askeri lise-
ler şampiyonası) Saat 9 
Eyüp - Kale Saat 12,30 
İst. Spor - F. Bahçe saat 14,30 

FENERBAHÇE STADINDA: 

Kuleli - Deniz (Askeri liseler 
şampiyonası) saat 9 
Hiliıl _ Süleymaniye saat 12,30 
Topkapı - Beykoz saat 14,30 

dan biri de Şeref stadında oyna
nacak Fener - istan'bulspor kar -
şılaşması-dır. Günden güne fena 
şansla giden genç İs~anbu.!spor
.Juların bu sene iyi bir vaziyette 
olınıyan Fener karş:sında nasıl 
bir netice alacakları merak edi
lebilirse de normal neticenin Fe
ner lehine neÜcelenmesi muhte
meldir. 
Di~er sahalarda oynanacak o

yunJardan Kasımpaşa - Galata
saray, Beykoz - Topkapı ve Sü
leyrnaniye - Hilfil karşılaşmaları
nın Galatasaray, Beykoz, ve Sü
leymaniye •lehlerine neticelenme
sini bekl.iyebiliriz. 

--<>--

Askeri Liseler Fut-
bol Şampiyonası 

Kuleli, Maltepe, Bursa ve de
niz liseleri arasında ya'(1ılacak 

olan askeri il.iseler şampiyonası
n>n futbol maçlarına bu sab-ah
tan itibaren Şeref ve Fenerbah
çe stadlarında başlanacaktır. 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yeınekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerınizi fırçalayı ıız 

Ankara Radyosu 
- UALGA UZUNLUCU -

T.A;Q. lt,74-. lHN ıı:-. ı:t J[w. 

T.A.P. 11.71 ıa. HU 5:... it Aw. 

ıut-. 111~ mıı:w. 

19 lkinciteşrin Pazar 
Saat 12,30 Program, ve mem:le

ket saat ayarı, 12,35 Ajans ve me
-.oroloji haberleri 12,50 Türk mü
ziğ i : Yeni bes '. ekarların münte
hap şarkıJarı. Ankara raayosu 
•kume ses ve saz heyeti. İcıare e
den: Mesut Cemil. 13,30...14,30 Mü

............................. mm ........ 
ı - Şartnamesi r::ıucibince idaremizin Paşabahçe Müskirat fabrikası için 

1 ade t çuval yıkama makinesi kapalı zarf usulile eksiltmeye konmu§-tur. 
11 - Muhammen bedeli sii 5200 li ra muvakkat teminatı 390 liradır. 

III - Eksiltme 12/Xll/939 Salı günü saat 15 de Kabataşta levazım ve 
mübayeat şubesindeki alım komisyonu ıda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü g ~çen ~ubeden parasız alınabilir. 

Galatada Yeni Yapllan Yolcu Salonu 
Karşısında Kıymetli Bir irat 

Galata da Kemankeş Karamustafapaşa 
sinde Kılıçalipaşa Caddesinde 

Mahalle~ 

V - Münakasaya iştirak etmek is eyen firmalar fiatsız fenni tekliflerini 

ihale gününden bir hafta evvel tetk.i .ı:: edilmek üz.ere inhisarlar umum mil- E k • p k t p 
dürlüğü müskirat fabrikalar ı;;ubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü s 1 a e o s-
mutazammın vesika almaları rnzımcbr. · 

Vl - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarmı kanunt vesaik-

le o/o '1,5 güvenme parası makbuz veyl banka taminat mektubunu. ihtiva ta ha nesı· eı· nası edecek kapalı zarflarını ihale saatinjen bir saat evveline kadar mezkür ko-
misyon baı;;kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ilfuı olunur. c8921> 

zik (küçük orkestra şef: Necip -
Aşkın) 1 - Gangelberger: Aşk çan
ları 2 - A-doJ Grunov: Bedin Vi- 1 - - - -ı Sekiz Taksitle Satılıktır 
yana valsi, 3 - Becce: Serenad, 4 - ' 
Fritz R«:ktenvald: Grinzlın.g'de 
(Potpuriı 5 - Rachmaninoff: Pre
lüd, 6 - Ganglberger: Küçük Flüt 
için konser parçası 7 - Sorge Borl
kievicz: Gavot, 8 - Brahms: Ma
car dansı, JN'o. 17 Baş, Diş, Nezle, Grip, Komatizma 

1 - Muhammen kıymeti 45000 liradır. 
~~~~~~-~~-

2 - Arttırma 20/11/939 tarihine düşen pazartesi günü saat 14 ten 16 
ya kadar yapılacak ve gayri menkule en çok bedel verenin üzerinde kala
caktır. 

3 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetinin yüzde onu nisbe
tinde pey akçesi yatırmak lfizımdır. 

Saat 18 Program 18,()5 Memle
ket saat ayarı, ajans ve me.eoro
loji haberleri 18,25 Müzik (Rad
yo caz orke.;trası) 19 Çocuk saati 
19,30 Türk müziği (Fas.! heye i) 
20,30 Konuşma 20,45 Türk müzi
ği Çalanlar; Cevdet Kozan, Re
şat Erer, Fahire Fersan, Refik 
Fersan. 1 - Okuyan; Semahat 
Özden.ses, 1 - Udi Fahri: Hicaz 
şarkı: (Bahar olsa çemenzar o;
sa) 2 - Şevki Bey: Hicaz şarkı: 
(Demem cana beni yadetı 3 - Re
fik Fersan: Hicaz şarkı: (Göğ -
sümden kaçıp ,gitti) 2 - Okuyan: 

t\t vralji, kırıklık \B Lütün ağrılarınızı C:erlnl keser 
4 - Arttırma bedelinin dörtte bjri peşin ve geri kalanı sekiz senede 

~ekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler senevt yüzde 5 faize tabidir. 

5 ~ Taksitler ödeninceye kadar gayri menkul .eandığa birinci derecede 

ipotekli !<alır. 
1 icabında günde 3 ka}" alı 111 >ill r. 
•trer yerde Pullu Ku1uları ısr.arla lfiteyiniz -

\ 

6 _ Fazla tafsiHit almak istiyenlerin Sandık Binalar Servisine müra
caat eylemeleri lfızımdır. (8621) 

)Ak., l.d vo HAV,\ 
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N ec:mi R.za Ahrnkan 1 - Şakir a
ğa - Ferahna:k Yürük .3emai: (BiT 
dHbere dil düştüki) 2 - Cemil Bey
Eviç şarkı: (Bir ırigahın 'ka bimi 
etti esir) 3 - Artaki - Eviç şarkı: 
(Aşkınla harap olduğumuı 4 -
Haıll< türküsü: (Bülbüı) 3 - Oku
yan:: Melek Tok.göz 1 - Reşat E-

il inci ay Gün: 3Z3 Z. Teşrin 6 

Hicri 1358 Rumi: 1355 
Şevval 7 Kasım: il 
Gil••• 6.52 Akşam: 16.48 

~ Muda\lıı 
fi. ' :. 

Yatsı: 

İmsak: 
~.-1--~· .. P 

HA VA VAZİYETİ 

ıs.ı4 

5.09 

Yexilköy meteoroloji istasyonun-
rer: Gösteri. 2 - Kazım Us - Kür- dan ahnan malôma.ta göre yurtta 
dUi hicazkar şarkı: (Kani değil) bava bütün bölgelerde kapalı ve yer 
3 - Artaki - Kürdili hica,..kar şar- · 
kı: (Yetmez mi 'ükenmez mi) 
4 - Bimen Şen - Kürdili hicaııkar 
şarkı: (Gün kavuştu) 21,30 Mü
zik (Cazbant - Pl.) 22 Mem.eket 
saat ayan, ve ajans habeı-JJri 22,15 
Ajans spor servisi 22,25 Müzik j 
(Cazband-Pl.) 23,2543,30 Yarın
ki prc>gram, ve kapanış. 

yer yağış~l geı;miş~ rüzgi.rlar garp 

tstikamttindeD, garp bölgesinde kuv-

vetllce ve yer yer fırtma. şeklinde, 

dlğer bölgelerde orta kuvvette, Ka-

ra.deniz, Marmara ve Ege denizle

rinde yer yer kuvvetli fı.rtına şı~k

llnde esmiştir. 

Takdir edilen 
kıymet Kapı 

Lira Kr. Cinsi Na.su Adresi 
350 00 Dtikkiln 15 Küçük Ayasofya mahallesi Mehmet 

paşa yokuşu 

350 00 
" 

17 
" " " " " " 

450 00 Mesken 18 
" " 

su terazisi " " 
450 00 

" 
20 

" " " '• " " 
450 00 

" 
22 

" " " ~ " " 
450 00 il 24 ., ,, " ,, t1 " 

Yukarıda adresleri yazılı binaların Vakıflar Ba~müdürlüğünce istimlftki 
takarrür etmiş ve Belediye daimi encü:nenin 20/9/939 gün ve 9374 sayılı ka
rariyle heyeti muhamrnine tarafından takdir edilmis olan kıymetlerle istimlftk 
olwıacağı sekiz gün müddeUe lliln olunur. (9347) 

1 .......................... . 

if Askerlik İşleri i .......................... 
ŞUBEYE DAVET 

Bir San'atkarın Yıl 
Dönümü 

iSTANBUL hELEDıYESiNOtN 1 
Tabip yüzbaşııLğından emekli 

;

1 

İstanbullu ve 30c doğumlu Hüs
nü oğlu Hasan Basrinin h<ımen 
Beşiktaş Askerlik şubesine mü-

--------------••aı---•1J•11:;9 .. =11.1•a. racaatı i!OOı olun·_ur_. ____ _ 

Besteleri ve 6an'ati ile tanın -
mış udi Hirant'ın san'at hayatı
nın yirmi birinci yıldönümü mü
nasebetEe arkada~ları tarnnmış 
bestekarlar ve san'atkarlar tara
fından <inümüzdeki pazar günü 
Taksimdeki Kristal salonunda 
bır konser verilecektir. Bu kon
serde bilhassa eski Türk musiki
sinden parçalar _çalınacaktır. 

İlk Muhammen 
teminatı bedeli ------

996,00 13277,07 

924,27 12323,60 

Hastahanelerin 939 mali yılı ihtiyacı için 
kuru erzak 

alınacak 

Hastahanelerin 939 mali yılı ihtiyacı için Sadeyağı 

ve tereyağı 

Tahmin bedelleriyle ilk teminat mikdarları yukarıda yazılı mevaddı gı

datye tadil edilen ı;;artname veçh.ile ayrı ayrı kapalı zarf eksiltmesine ko
nulmuştur. İhale 4/12/939 pazartesi günli saat 15 de Daimi encümende ya
pılacaktır. Şartnameler zabıt ve muamelfı.t müdürlilğü kaleminde görüle
bilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları He 2490 numaralı ka
nuna göre hazırlıyacakları kapalı z.arflarını ihale günü saat 14 de kadar 
daimi encümene vermeleri. (9534) 

1 
Londra ve Parisin en meşhur 
fabrikalanııdatı gelen Bayan
lara mahsus mantoluk, rop ve 
kostüm tayyörlük yüksek fan- Dr. Hafız CemaJ 
~ azl ,rodier, moreau, harris, 
tweed ye saire YÜNLÜ KU- ( Lokman Hekim) 
MAŞLARIN emsalı;iz çeşit. OAHlLıYE MÜTAHASSISI 
cins ve renk:eri Beyoğlunda Divanyolu 104 
BAKER Mağaza: arında her j Muayenehane saatleri: Pazar 

1 
yerden rolisaid şartl~~-.~~.-u- • ı hariç her gün 2.5 - 6, Salı, 

1 il cuz fiatlarla saııım:::;.. r •:ıı('11'ı::ı"'a"•rt···s·i .. ı.,11' •.• 2.s .•• rıllkllla.ra·y=aal 

Buruşukluklara 
ve lekl"~ 

NAS 
T emızlemeli ? 

Bu yeni ve cılkl. büceyre
lerinde.n çıka

cazib gü-rıımış ve genç 

-:;;~~~===================================================-"'===========~· = -
zellik re-ve sağ:am lbir 

1 • cildin unsurla -
çete s n •rma müşabih 

/-IAZAETJ 

MUMA MET 
Yazan: Ziya Şakir 
Şöyleki.. 

Yukarıda arzettiğimiz (harp 

meclisi) nde son karar verildik -
ıten sonra, İslam ordusunda, der
hal harp hazınlığı başladı. 

Resulü Ekrem Efendimiz, ev -
vela düşmanın vaziyetini öğren

mek için, o gece, sevgili yeğeni 

(Ali) ile (Avam oğlu Zübeyr), 

(Va1<kas oğlu Saad) dam. mürek
kep üç 'kişiılik ihir (Keşif posta
sı) nı gizlice düşman ordusuna 
yolladı. 

Bu üç kahraman genç, yavaş 
yavaş, Kureyş· ordugahına yak
[aştıLar. Düşmanın vazi~tini kar 
nıakarışık buldukları için, yavaş 

Tefrika: 83 
yavaş Meta ka:raııgilia kadar so

ku•ldular. Öbek öbek kuruılanuş 
olan çadı.rların aralarında gezip 

doalşlılar. Killi derecede malü -
mat topladrktaıı sonra, t.aan av

det edecek.!.,ri zamanı bir 'kuyu
nun başında, su çekerek büyük 

kırbaiara dolduran birkaç adam
la karşıJaştılar. 

Bu adamlar, Hazreti (Alı) ile 
ll'rkadaşlarını .görünce, kıyafet -

!erinden (1), bunların Müslüman 

o!duklarını tanıdılar. Derhal ka
çışmıy a 'başladılar. 

(1] (Ali) ile arkada~ları, (Medine) 
li kJyatetinde idiler. 

(Ali) ile arkadaşları, Resulü 
Ekr.emden ald..klan emri 1amami
le ifa etmiş olmak ]çin, kaçaJ!llıı
n takip et.mediler. Yalnız kaçamı
yan iki kişiyi esir ett 'ler. Bunları 
önlerine katarak, Resulü Ekrem 
Efendimiz.in karargahına getir -
diler. 

Resulü Ekrem Efendimiz, bu 
sırada na.ınaz kı.loyorlardı. Ve yan
ı!arında, eshaptan bazıları vaırdı. 

Bu esbap esirleri görür gör -
mez, isticvaba başladılar. Evve
ıa, kendilerinin kim oldu.kıl= 
sordular ... Esirler: 

- Biz, Kwreyş ordusunun (Sa
ka) lanyız. 

Diye, cevap verdiler. 

Esirlerin kıyaietleri, dfuıgün gö
rünüyordu. Buna binaen eshap, 
lbu cevaba, inoomadılar. Onlan, 

(Ebu Süfyan) ın köleleri sandı • 
lar. Doğ,ruyu söyletmek için ke·n.
dilerini dövmiye ~dı.laır. 

!Resulü Ekrem Efendimiz, der-

hal (seliıım) verdiler. Esirleri dö
ğenleri takbih etti:.er: 

- Onlar, şu anda, biz.den zaif
tır. Zaifa karşı cebir ve şiddet 
göstermek ise, mell'llik şanına mu
vafık değiJd.ir. 

Dediler. Ve sonra, esirleri kar
şısma a:ldıla.r. Şöyle'.!& isticvaba 
başladılar: 

- Ordugahınızda, ne kadar Ku
reyşli var. 

- Adet itibarile, ne:kadaır oldu
ğunu bilmiyoruz. J<'akat, ço'k 1ka
fabalık var. 

- Günde, kaç deve kesiliyor. 

- Bir gün., dokuz .. bir gün de 
on deve kesiliyor. 

- Anlaşıldı .. Demek ki, dakuz 
. yüz ile hin kişi arasında bir kuv
. vet var ... Pekala .. Kureyş eşra -
fından, kimler ge1di ?. 

İki esir, Kuıreyş ordugB.lı.ında 
buılunan 'bellibaşlı adamları say
dılar. 

O zaman Resulü Ekrem, müba-

rek yüzlerini eshabı kirama çe
virdiler. Tebessüm buyurarak: 

- Şu halde ... Mekke, en kıy
ıı:netli evlat~ .• Hatta, bütün 
ciğer piireıleriıri, sizi.n, kılıçlarını
zın önlerine sev ketmiş ... 

Diye, manalı bir nükte ile vu
kubulacak harbin ehemmiyetini 
bildirdiler. 

Resu. ü Ekrem, gerek bu esir
leriııJ, ifadelerinden ve gerek (A
li) ile arkadaşlarının getirdik -
leri haberlerden, düşman ordu -
su haık:kında kafi derecede malü
mat hasıl etıni~ti. Bunun üzerine 
derhal son bir (harp meclisi) ak
detti. Bu mecliste, ertesi sabah 
düşmanlır kanııla,şmaya karar ve
rlldi. 

• • • 
Düşman tarafına geliaııce ... 
(Ali) ile arkadaşları, kuyu 'ba

~ında llti Kureyşliyi esir aldıkları 
zaman, bunların arkadaşları kaç
mışlar .. Kureyş ordugahına gide
rek: 

- Ya beni Galip! ... Müslüman
J.a.r kuyu başına geldiler. Sakala
ırınızı esir ettiler. 

Diye, bağırmışlardı. 
Bu feryat, henüz uykuya da -

lan Kureyşlilerin kalbine bir kor
ku vermiş... Baskın korkusile 
herkes, o geceyi kuşkulu geçir -
mişti. 

Sabah ııı.aınazı vakti, Ebucehil, 
İslam ordusunun ne hal ve vazi
yette bulunduğunu öğrenmek i
çin, Resulü Ek.remin ordugahına 
bir casus gönderdi. Bu casus, ce
maatle namaz kılan ehli islamı 
gözden geçirdikten som-a, avdet 
ederek; 

- .(Muhammed) ile ıınaiyetifr 
dekiler, takriben üç yüz nefer -
den ibaret ... Fakat bu üç yüz ne
ferin her ferdinden ve hatta de
velerinden bile, müthiş bir ölüm 
kokusu intişar ediyor. İhtimal ki, 11 
lbu adamları kamilen kılıçtan ge
çireceğiz. Fakat .,una emin olma-

1 
lıdIT ki, biz de ayni miktarda kur
bıın vereceiliz ... Bilmem ki, bu 
kanlı sahneyi gördükten sonra, ı 
·y.alj!yanlar için h~yatta bir zevk 
ve neşe kalacak ımı?... ı 

[Arkası var] 

tecrübe •·yeni ve kıy -
diniz. me~i cevher 

hulasası: •Bl -
OCEL> tabir edilen ve Viyana 
Üniversitesinin meşhur bir pro
fesörü taraf;ndan keşif ve 
genç hayvan:lardan gayet iti
nalı bir tarzda istihsal edilen 
bu kıymetli cevher, cildin un
suru olan pembe renkteki To
kaJon kremi terkibine karış
tın'lnııştır. Bu kremi her ak
şam ya1maı:dan evvel kulla -
nınız. Siz uyurken, cildiniz bu 
kıymetli cevheri masseder. 
Her sabah uyand;ğınızda cil -
etinizin daha açık, -daha taze ve 
daha genç olduğunu görecek
siniz. Gündüzleri de yağsız be
yaz renkteki Tokalon. .kremini 
kulılanınız. Bu kcılay tarzı te
davi sayesinde her kadın 10 
yaş daha genç görünebilir ve 
genç kızların bile gıpta naza
ı-ille seyredeceği şayanı bay
rı;! bir cild ve bir tene malik 
olabilirsiniz. Tokalon kremi -
nm müsmir neticeleri garanti
dir. 


