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''ROMANYA, 
VERMEYi 

DOBRiCA YI BULGARiSTA 
KABUL ETMiYECEKTiR 

A 

'' 

. 

Almanlar Romanyayı 
Nasıl Tazyik Edecekler 
• .... . 

Nüfus 
Siyaseti 

Yeni bir hamle ile do· 

gumu arttırmak, do(Janı 

;yaşatmak tedbirlerini 

a ı m ak bir .zarurettir. 

Yazan: Şükrü Ahmdd 

. 

Bükiımelln, 1940 da, yeni bir il· 

mumi nufus ı:...yunı yapacaİUU öi:
re1u;yor11Z. i:wn.hurıyoL Turkı;yesi, 16 
)'1.l<ıaubert, eline aıdıtı buyuk mcm
lekeL davalarının b~wda, nW'US sl
)'IL:)Ct.ıne d.e. en mu.ıı.ı.m yeri ayırmış 

buıunuıak.ı.adır. Bugwıkü dunya du
rumu Urş~ında, bır kere daha. aula
fıl&JJ ba.kıkat. fUdur k.J, DUİWI, bir 
me.ııdekeLin dayandığı ana ve Oz kay
na.kl.ır. Bunun lçindlr ki, devlet. mü
temadiyen, bio durmadan artmamı:ı 

Jçiıı, imlı.ıin budut.larllll qan bir e

nerji ve hamle ile, her 1.ürlü tedbire 

bat vurmak.La.dır. 

Bucüne kadar yapılan ıı.ı 111Dumi 
uymı, devlet.in bu yoldaki fa.allyet 
ve çalışnıala.rmlD oetlcesini orta.ya 
koyan en muspet riyazi rakamlardır. 
Güzel bir nlspet dalreıinde. yıldan 
7ıla artt.ıilmlZl ıörüyoruz. 1940 da 

7apılacak ntıfus ıayımı ile, 1935 de ... 
kinden ne kadar çok daha arttığı
m.azı öğrenecetb. Nüfus l'raliği.nde 

"son had,, yoktur; ıaye yoktur. Dur
mMiarı artmak ve coialmak mecbu
riyetindeyiz. Cumharıyeı ldaresl, bu 
hareke&. ı.ar.ıını, kendisine en ebem
miyeUI bir prensip olara.k seçmif bu• 

Junuyor. 
Milli budullarımıs dahilindeki nü• 

fusumuzu, barındıruak, refah ile 
ceçlndirecek .arazimiz, kaynaklan
maz, yer iıstü, yer altı ser,·etlerimia 
nıevcut.tur. Ya.kın memleketlerden 
ıretirlle.o, lskıi.n olunan ınuhae.ırlerln 

mikdar itibariyle çoğaltılması çok 
faydalıdır. Şüphe . edilemez kJ bu ye
ni nüfusun, ı-etlrileo ailelerin kendi
lerine ve memlekete nüfus ve ikh
aa.dlya.t tıibarlyle faydalı, verimli ol
ma.larınm temini de ihU.mam oluna
cak U,lerin başında gelir. 

Memlek.etimlzln tabii zenclnlikle
rinden fa.ıJaca istifade edebilmemiz, 
umumi refahı matlup derecede t.enıln 
eylemek imkiDlarını elde etmemiz 1-
S:in nüfus fazlalıiını, 9alışacak kol
ların artmasını temin ınecburiyetin

deyb. 
Nüfuı meseloalni, '.l'ürk ııüfu•Dlluı> 

bucllnkünden pek çok mikdarda 
fazla.l.aştırıbnasmt tem.in edebilme

. .,;. tııııı, düııünülen en mühim ~are· 
lerln başında, doğumu !aı:lal&tlır· 
mak ledblrlerl &imalı> ırellr. Doğumu 
ı:otaltacak, ıeşvlk ve ıemln edecek 
en mühim 3.mil, phıslarm, aile ef
radmın refahının temini, 1' sahası

nın genişJetılmesl, kazanç ıni.kdarı

nın a.rttırılmasıdır. HükU.met, yaph
iı büyük imar işleri, kurduğu fab· 
rikalar, yer altı serveııerımlzin ve
rimlerini arttıracak kararlariyle bu 
hu.susta, dünya iktısadi buhranının 

.tesirlerine göre. ehemmf:yetll tedbir
ler de a1mış deJP.ektlr. Bhı:ini düşiin
cclerlmlze gö-?e, blitün bu mü~tm 
tedbirlerden başka, ayrıca nülusu 

· fazlalaştırmak seferberliği tarzında 

bir programı da ba.zırlaya,rak, tatlil· 
• kine dikkat ve Jhtimam1a calışmak 

11a tazım dır. 
Nüfus, nüfusun arttarılmasa keyfl

J'CU, ayni zamanda i(ltimai mü:binı 

(Arkası 5 lncl sayfada) 
ŞtlKRÜ AHMET 

Romanya Her Türlü 
Tehdide Mukavemet 
Etmek Kararında! •• 

Bültreş, 19 (A.A..J - Romanya 
matbuatı bugün ya:ıılarında Romar.
yarun komşulariyle olan mlinaseba
tmı mevzuubahs etmekte ve romen 
hudut.larınm değişm~zliiınJ ehemmi
yetle kaydeylemektedlr. 

CorentuJ diyor ki: 
0 Roma.nya, bUyük Romanyanm ls

tlnaı ettiii prensiplere sadlk kalm.ı

ya azmetmiştir. Romanya. sanu.m.i 
dostlukıarı reddedecek dei'ildlr. An

cak Avrupa kıtası için ve bu k.ıtanLD 
sulhu için tehhkell ola.o eski for
müllerden de bilhassa. uzak bulwıa

caklır. 

Romanb gazetesi de ıöyle ,.azıyor: 
"Romen topraklarının ihlil edil

mezliği Romanya harici aiyasetinin 
Lemehdir. Bu toprakların doku.nulmu.z., 
ııtı bizzat. devlehnin bekası demek
Ur. Bu esas üzerinde Romanya aym 
yolda bütün komşuları Ue halisane 
çalışmağa hazırdır. 

Gazetelere &"Öre, matbuatın aJdığı 

bu vaziyet •Uya Romanyanın ıtmdi· 
ki Avrupa harbinden sonra cenubi 
Dobrlcayı Bulraristana terketm.iye 

(Ark::-.aı S inci sayfa.da.) Romanya Hariciye N&zm Gafen} -

İngiliz .K.U'alı Almanya üzerinde uçan tayyareleri teftiş ediyor 
o 

lngiliz - Fransız Hava 
K uv ve t leri Bir 

Elden İdare Edilecek 
• 

lngilizlerle A lmanlar Arasın-
\da Bir Muharebe Cereyan Etti 

Londra, 19 (A.A.) -;-- Müttefik j 
hava kuvvellennın bır elden ida
_resj karaılaştırılmıştır. 
. Kopenhag, 19 (A.A.) ~Groen
landan dönen Danimarkımın Dis
ko vapuru yalcuları 10 Teşriniev
velde azimet sey:ıl:\al.leri esnasın
·da Bergenin 70 miıl gal'binde dort 
İngiliz zırhlısile 10 büyük Aiman 
,bomba,rdıman tayy.aresi arasında 
•id<letli bir muharebeye n.asıJ şa· 
bit olduklarını anJatıyorlar. 

Tayyareler yüz bomba atmııı.fa-

kat İngiliz vapurlarına isabet 
vaki olmamıştır. 

Buna mukabil bir Alınan tay
yaresi düşmü.ştür. 

Ayni yoicular Groenlanddan 
döneİılel1ken bir İngiliz destroye
riJ.e hır Alman vapuru arasında 
C€reyan eden muharebeye şahit 
olmuşlardır. Zannedilc!iğine göre 
bu vapur imdat işaretleri gönde
ren Mackenbourg vapurudur. 

(Arkısı 5 inci sayfada) 

ALMAN 
AJANSI 

Türk Matbuatını 
henüz tar.ımamış 

Bir Gazete Türk Matbu· 
atını Temail Etmez 

Berlln, 19 (A.A.) - D.N.B. ajansı 
bildiriyor: 

İıılanbulda çıkan Tan gazetesine 
cöre, Ankaradakl Alman Büyük el
çisi Romanya Büyük elçisi ile yap .. 
tığı son mülakatta Alman hükfune ... 
t1nln Sovye& - Romanya. hududunda. 
bir Stgfrid batb lnşası için Roman
yaya yardım etmek üzere elinden 
&elent yapacağını bildirmiştir. 

Yine me7.kür .razeteye göre, Ro
manya Büyük elolsl bu teklifi red
detmiş ve sebe11 olarak da Roman· 
yanın Sovyetler Birliil lle Romanya. 
arasında mevcut iyi mü.nasebetlerl 
bozabilecek bl(l bir şeyi yapmak ls
&emedl,ClnJ llerl sürmüştür. 

Dall Herald ,-azeteslnln istanbnl
dakf muhabiri de bu uydurma habe
ri Alman Büyük Elelsinin hattı\ Sov

yel - Türk hududunu tahkim için 1-

cabedcn bütün malzemeyi Türktyeye 
de tekili eltlğl şeklinde ıertıp ede
rek Kaı:etcslne verml~tlr. 

En büyük Türk gazetelerinden bi
rinin Almanya ile SovyeUer Blrll
fl arasında mevcul iyi anlaşmayı 
tahribe matuf olan bu elrkln teışeb

büsü Almanya Büyük Eloisl larafın-
(Arkası 5 inci sayfada) 

---------· ---

Fransız - Yunan 
Müzakereleri 

Ticari Konuşmalar Eugun 
Pariste Eaşlıyacak 

Faris, 19 (A.A.) - Fransız - Yu 
nan ticaret müzakereleri yarın 
Pariate başlıyacaktır. İki mem
leket arasında şimdiki ticaret mü
badelesi yekılnu aıltmış milyon 
franktır. 

Bu esasın genişletileceği zan
nedilmektedir. 
--------------

SPOR 

Lik Maçlarına 
Devam Edildi 

Vefa - Beı;iktas maçından 

bir intiba 

Dün yapılan maclann la!sHI ı 

5. inci say!amızdacbr. 

Bulgarların Gayesi Nedir 
Bulgarlar, ''Bitaraf 
rici Kalmıya Karar 

Blok,, a
Vermiş;er 

"~=a~ı~~:.:'1~~;~~~~;:~aSIDlhan~~r b~~ı~~!. b~~r:::d~ırv:~~ il 
Matbuat~ Poli,lsc.he Korrespondanz Kazeteslnln tJni terketmek niyetinde olmadıtmı bildiriyorlar. Ver- ıı 

makalesi hakkında uzun tefsiratta bulunmakta ve bu sailles'da vücuda getirilen vaziyetln muhafazasına ma-
:rnaka.leyt wnumlyet ltibarlyle tasvip etmektedir. ıuf ve bilhassa Sovyetler Birliği aleyhine müteveccih 

Gazeteler, Balkan deletlcrinln yakında. taplana· 
eakları hakkında Türk menbalarından verilen haber .. 
ler hakkında. miihim beyanatın esas kısımlarını «AJ ... 

manya Balkanlarda barış istiyor• başlığı altında neş .. 

redlyor ve Bulgarlstanın .bitaraf blok:. ismi altında 

arzedilecek bir Balkan blrllfinin haricinde ka.lacatını 

yazıyor. 

ı.erha.n'"i bir blok teslsl fikrinin Bulgaristan için kabu

lü lmk3.nsızdır. Bnlga.rlstanda. h:iklm olan kanaat şudur 
ki, İtalyan teşriki mesaisinin inzimam ettiil Alman -

Sovyet teşriki mesaisi yalnız Balkanlarda barı.şı temin 
~decek mahiyette detll, aynı sam.anda Avrupa kıtası .. 
nın bu kısmını alakadar eden meselelerin hakkaniyet .. 

it ve müsalemctperver blr surette balllnl de temin ede
cek mahiyettedir. Sofya.dakl sa1ihiyet.tar mahfiller Bulgaristanm be.r 

Büyük Bir Deniz Faciası 
Dün Bir Holanda Yolcu Gemisi 

•• 
Battı 300 Yolcu ve Tayfa Oldü! 

Cephede Yaln ız 

Mevzii Çarpışma 

Kayded i~ ~y3r 
Londra, 19 (A.A.) - 8300 lonllli· 

&oluK. l!)t.IDOO Buuva.r ismindeki hoJ

Ianda yolcu ıemısi 40tl den fazla. 
701cusu ile seyre..mekl.e ı.ken, İngıli.z 
saJıillui açıklarında bır ma7na çar-

ı pa.rak stıra.Ue baLm..ışt.ır. ışo den 

faz.la. ölü bulunduğu iahmi.n edil

mek&.edir. Harbın bidayeUnberJ, bu 
felaket, Royal Oak'm bat.maswda.n 
sonra., en büyük deniz feıaaıeı,JDI \eş
.kil emıekl.edjr. 

ötrenlldig'ine göre geminin yol
cularından 100 kadarı, Harvichte 
karaya çıkarılmıştır. Bunların bü
yuk bir kısmı ağır yaralıdır. 

İngilLerenln şark sahiline bu rece 
çıkarılmış olan kazazedelerin büyük 
bir kısmı derhal Lki hastahaneye yer
leştirilmiştir. Yaralı ol.mıya.nlar da 
üç otokarla. Londr:ıya getirilerek bır 
otelde iskıin edilmiştir. Bu cece 
Londraya retirilm.iş olan felaketze
delerin adedi, ha.st.a.ha.nelere yerleş

tirilenlerle beraber, 251 dır. Bunla~ 

rm 230 u büyük, 15 1 ııocull, 6 sı da 

bebckllr. 
Feli.ketzedelerln ifadelerine röre, 

Slmon Bollvar o ka.da.r çabuk bir su· 
rette yan verm)J'e ve bat.Duya ba.t
lamışlır ı.ı, büliın lablisıye ııandal
lannı denize indirmek kabil olma· 
mışlır. Bu sebeplen yolcularm bir 
çoğu, kendılerini denize a.tmıya mec-

bur kaimJJJlır. ı 
Diker taraftan öldükleri sanılan 150 1 

k.işlden bir çoğu, vukua gelen U.l Jn. 
filillan ölmüştür. 

Kurtarılan kamaroUardan Vrls· 
lers'ln ifadesine cöre, geminin kap
bııı v oorspuy, süvari köprüsünde ln
filiikm olduğu dalakada ölmüştür. 

Anısterdam1 19 (A.A.) - Simon 
Bollver feliletlnln bllinçesu: 265 

yolcu, 35 tayfa ölmüş 310 kişi kurla· 
nlJJUilır. 
BİR LİTVANYA VAPURU BATl'I 
KJLunas, 19 (A.A.) - Kaunaa is

mindeki Lllvanya vapuru Rolerdam 
J'ak.mı.nda bir torpile §&rParak ba'
mıştır. Müreltebalı arasında 14 ya• 

(Arkası 5 inci sayfada) 

SON DA KİKA .. ... .. .. . ; 

Çekoslovakyada. 50 
Bin Kişi Tevkif Edil i 

Amsterdam, 19 (A.A,) - Bıuıdesbladd cazeteslnln Bertin muhabiri bil
dlriyor: 

"Çekoslovakyada 50 bin kişi tevki' edllml.fllr. İdam ed~en lalebenin I• 
sJmlerl neşredllmlştlr. Bazı profesörler de tevkif edilmiştir. Profesörler a
rasında da idam edilenlerin mevcut o up olınadılı belli değildir. Ya~lan 28 
deıı u olan talebe serbesı bıralulmqhrs 

Holandanın Bitaraflığı 
İhlal Edilmiye Başlandı 
Alman Tayyareleri Holanda 
Tayyare/erile Harbediyorlar 

Amsterdam, 19 (A-A.) - (Roy· 
ter) B;ohm ve Voss m<>deli bir 
deniz ta•maresi Lieland adası ya
kınlarında Hollanda karasuların
da görülmesi üzerine bir Hollan
da avcı tayyaresinin ateıfııe ma
ru:z kalıruşlır. Bu a~ Alınan 
tayyaresi ateşle muk;ıbele etmiş 
ve hemen uzaklaşnrn;tır. Hollan
da avcı tayyaresi 'biraz soma iki 

Alman <!en.iz tayyaresi gönnıi~ ve 
bun.lann üzerine de ateş açmı~
tır. Bu den.iz tayyereleri de u
zaldaşınııştır. 

Hollanda hük~ti hem Ho:ıan 
da bitarailığının ihla.Iini ve hem 
de deniz tavyarelerin.den birinin 
Hollanda tayyaresi üzerine ateş 
etmiş olmasını Berlin n.ezdinde 
protesto etmiştir. 

LEii 
Bıra kılan Çocuklar Ve Gazino 

Doktor Lütfi Krdar İstanbulun duı 
yiizöııü süslemlye başlıyabdanberl 

muhattlrlerlmlzde a.rada. bir muka~ 
J'e50ll lllraz lwılabiı nüksedlyor: 
Güsel meydan. açmak. için bir bu· 
ııuk mtlyon, cazlno için ıanm mil
yon oarfetmek iyi ama, af, setti, 
yoksul vatandaşları barmduacall 
ıefkat müessesemls yok. 

1 
Dün de "Tan,, muharriri nükseden 

bu lıasıalığın harareU ile: "Gönül ts
ıer. ı.t, günün birinde, bir buçuk m.11. 

)'ona açılan nefis meydanlardaki za· 
rlf kanapelerde ve ıuso bin liraya ya
pılan asri ırulnoların kübik merdi· 
"Tenlerinde, darülacezeye kabul edil-

(Arkası 5 inci sayfada) 
SELJUU iz;ı:ET SEDES 



BOYOK TARİHT ROMAN : 18 

ÇO A 
Yıııan: M. Sami Karayel 

Şehzade Mustafayı, En Ziyade 
Büyük Nüfuzlu Şeyhler Tutuyordu 
Ve, tam manasiyle Sultan Ahmede 

hücuma geçeceklerdi. Çünkü, bu, a
ğaların bir ikisi Sehzade Sultan 
Musta!anm validesi Abaze Sultan ta• 
rai'.mdan ta.tın.in edi.l.miş jn5pnlprdJ.. 

Şehzade Mustafayı, en z.iyade 

ııeYhler tubv'ordu. 
Bu, ~hler .iti, o zaman devlet ve 

ınillet üzerinde en çok tesirleri olan 
adamlardı, Şeyhleruı nlifuzu çok
tu. Millete, dine, devlete Mkim bir 
vaziyette ıdiler .. 

Şeyhlerin her bir etra!luına top
ladıkları yüzlerce, binlerce rical ve 
vezirlerle kendilerini Evliya misll!(I 
ha.ı.ka taruuruşJ.ar bu sureue soUeri 
geç~ akçe idi. 

Şeyhler, veliaht şehzade Mustafa
yı tutuyorlardı. Çünkü bu şehzadeyi 
onlar meczup, sersem,. aptal, ahmak 
olarak kabul etmiyorlardı. 

Onlar, şehzadeyi bir evliya merte
besinde yükseltiyorlar, onun aptallı ... 
ğını, balıklara ve sokak köpeklerine 
para serpmesini bir aptallık değil, 

cenabı hakka yakın bir mürşit olarak 
tanıyorlardı. Bu sebeple şeyhler, 

halk. beyninde, yeniçeri ve sipahi a ... 
rasında §Chzade Mustafayı tam ve 
k.unil bir peygamber vekili olarak 
gfu;teriyorlardı. 

Halk:, yeniçeri ve sipabJ ~e,.hlerin 
propagandası altında kalmış, dalına 

bu zavallı şehzadeden bahsediyor
lardı. 

Hatta, bir gün, Eyüp Kadiri derga
hı şeyhi İzzet Efendi müriUe.rine 
mabrem olarak şöyle demişti: 

- Ey ihvan! .. Şebzade Mustafa 
evliyadır .. Ermiştir, mürşittir, 0 1 bir 
meczup değildir. Al'i Osman içinde bll 
kıratta'. şahsiyet ender gelıniı;tir. 

l;>.mdzye degın kardeş katili olduğu 
h~c.ie, ~ehza.de .M.ustatan.ın katlolun
may ıp sag kaıma.,ı, onu öld.Urmek is
tıyclllerı Cenabı rabbillAlemın.in fena
lı.ttı.an meneylemeslJ'le kabil olmuı
tur. 

Kadiri ~eyhinin bu sözleri milrit
lerıni hayrete düşürrnüştu. 
Ha.kıka~ Yı.ld.ırun Bayazıttan

beri kardeş katli devam edip durur· 
ken hatta, Fatih Sultanın kardeş 

katlini bir kanunname ile tayin ve 
tespit ettiği ortada dururken, Sultan 
Ahmed.in tahta çıkmasiyle bu anane
ye ve bu kanuna tibi olmıya.ı:,ak 

kardeşini. sağ bırakması ve, üste de 
1 

en bUyük oğulun tahta geçmesi u
sul ve fldatı osmaniyeden iken, Şeh• 
zade Mustafayı veliaht il.An eylernesi 
şeyhin soylediği gibi bu iş doğrudan 

doğruya Şehzade .Must.a.ı.<ililu, atı ve 
müı-şit şahsiyetinin kendisine verdi.
gi ili1hi bir kudret ve kuvvet var
lığiyle halas olduğu fikrinin kabulü 
zaruri olduğu kana.atine vardırmış

tı. 

Halk, esasen Mah Peyker Sultanuı 
milyonlar değer masrafına şikayetçi 
idi 
Ağızdan a&ıza, kulaktan kulağa şu 

sözler dolD.§ıyordu: 
- Bir katır ve pa~ kızı. bazine

)'1 soyup durma 
- Devlet, cıw .. millel blr ~ 

cuğun elinde kaldı. 

Yeniceriler de: 
- Bız, aylıklarımızı almaz du ... 

rurken, padişah olan çocuk, bir papas 
kızına u von lar değer klymetind.e 
k:üp ılı~ak . .ıctır. 

- Saltanatı Al'i Osman, bir kMir 
kızı eline mi kaldı? .• 

Ortada bu Ui!lardan gayri de, daha 
nazik ve daha tehlikeli olanlan da 
ıunlardı: 

Veliaht şebzade Sultan Musta
fa din.i. tam bütün bir adamdır. Pa
rayo. kıymet vermez bir sultandır .. 

Hatt.A, o derecede paraya kcymet ver
miyor ki, altınları balıklara, sokak 
köpeklerine serpmek.tedir. 

Bazı, yeniçeri zorbaları da: · 

- Bize, tok ıözlil padişah gerek
tir •• Şehzade Mustalaıun nesi var7 

Görülüyor ki, ortada üç valide sul· 
tanın rolü vardı. Biri, Şehzade Sul· 
tan Mustaranın validesi Abaze Sul· 
tan ki, bu kadın cahil, görgtisüZ bir 
Ka!kas,.alı çerkes kadını Jdi. 

Bu, çerkes karısı nasılsa sağ kalan 
oğlunu. bı.. .ahmedin yerine tah-
ta çtkarmc.ı için eski sarayın loo 
dairelerinden birinde durmadan el 
altında çalışıyordu. 

Dığeri, Hatice Malı Firuz Sultan 
ldL Padi~ahın ilk gözdesi ve kadın 
e!endisi olan bir dilber kadın, dün· 
yaya gelen biricik oğlu Genç Osma· 
nın, kocası Sultan Ahmet tarafın

dan tacı saltanatın Ek.beri hanedana 
terki ile oğlunun hakkı aya.k.la.r al
tında kaldığından dolayı Sultan Mus
tafayı ortadan kaldırnıaya savaşıyor
du. 

Öbiiril de, gerek bizim tarihleri
mizde ve gerekse ecnebi tarihlerinde 
meşhur olan Mah Peyker, namı di
ğer Kösem Sultandı. 

Kösem Sultan da, Sultan Ahme
d.in gözdelermde.n ve çok sevdiği bir 
kadındı. 

Bu, berkesıo bildiği papasın kızı, 
hem Mah Firuz Sultandan ve hem 
de Abaze Sultandan fovka!Ade üs

tiln zekaya malilı:ti. 
Kösem Sultan da; araya şehzade 

Sultan Mustatarun g;rmesıne taham
mül edemiyordu. 

Eğer, arada yalnız, en büyük raki
bi Mab Fıruzun oğlu şehzade Genç 
Osman olmuş olsaydı, onu bir dere
ceye kadur ortadan yok edip mey
danı boş bulmak kolay olurdu. 

Çünkü: kendisinin de Sultan Ah· 
metten evlatları olmuştu. Şehzade 

Mehmet, §ehzade Murat. şehzade İb
rahim gibi, üç tane arslanı vardı. 
Bunları tahta çıkarmak lazımdı. 

Binaenaleyh; Kösem Sultanuı ra
kipleriyle yapacağı mücadele zeka.
sına ve. ötekilerinin cahUliklerine 
rağmen kolay değildi. Çünkü ortada 
iki rakip vardı. Bunların her ikis:iııl 
de tem.ızıemek: 13ıı.mdı. 

Kösem Sultan düı;ünüyordu: eğer, 
ıeyhlerin ve balkının arzuları yerine 
gelip şehzade Mustafa tahta ÇJ.ltarı

lırsa hali harap olurdu. 
Derhal şehzade Mustafarun anası 

ve adamları vasıtasiyle oğullan kat
lolwıur, kendisi de eski saraya de!e
dilirdl. 

Eğer, şehzade Sultan Mustafa;rı _ 
Mab Firuz, galebe çalıp, kocası Sul· 
tan Ahmede boğdurup ortadan kal
dırsa, bu da yüz.de yüz tehlike o
lurdu. 

Çünkü: bu se!er Genç Osman veli· 
aht olacaktı. Sultan Ahmetten sonra, 
tahta o çıkacaktı. 

Binaenaleyh; Hatice Mah Firuz 
Sultan gil:ıi muhteris ve cahil bir ka
dın oğlu ile beraber tahta sahip ol
dukları gün muhakkak surette, o
ğulları da kendi de mahvolmuş de· 
mekti. 

Hem, Mah Firuz Sultan, şehzade 

Mustafanln anası Abaze Sultan gi
bi onu, eski saraya yollamazdı. Sa
fiye Sultanın düşmanlarına yaptığı 

gibi bir gemiye koyarak Marmara a
çı.ldarında deniziİı dibine indirirdi. 

Binaenaleyh; Kö::>em SuUan.ı.n ze
kAsı le yapacağı bir şey val"Sa o da; 

Kocası Sultan Ahmediıı, hayahnı 

Uç ve tahtını rakiplerinin silAhları
ıu yok edinceye kadar devam etmek .. 

(Arkası var> 
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Bahçe, ezilmiş acı badem rengi-ı 
ııe bürünmüştü. Ay köpürtülmüş 
porla~al suyu rengile parlıyordu. 
Yerler aydınlıktı. Hava herkesi, 
her sevi o~amak ister gibi yüz
lerde, saçlarda, yapraklarda de>
la."1 v ordu. 
Köşkün etrafında yaS<'tninler 

açn ~t~ Öte yanda, bostanda ye
mış a€a-çlarında çiçekler hevenk
kniyordu. Havuzun başındaki kü
çük mermer çeşmcnın ayın ışığın
da oınıdayan muslugundan art· 
sız ;rasız ince bir su ak.yordu. 

Hilmi Selmayı tarhlann etra
fında kovaı.arnaca oymyan uç genç 
kızın yanına ~tUrmek ıstiyor, 
cielma çeka:ııgenı ğı ile alay edı • 
yor, fakat gene de gitmıyordu. 
Moda ma,ii:azaıann..o rnan.ı<.enleri· 

ni andıran bu üç genç kız hem 
kendisinden üç dört yaş büyük, ı 
hem de kendisine tamamile ya -
bancı idi. 

Kayısı ağaçlarının altından Ni· 
met halanın kahkahası geliyor -
du. 

Selma nihayet herkesin elin -
den kur'.uldu, en geride tek ba
şına kaldı. 

Gi:izteoenin sükf!nunu özleyi· 
vermişti. Bu koca bahçede yal· 
<ı.ız dolaşmak, tek başına deniz ke
narına ınmek istiyordu. Her an de. 
ğışen denizin aydınlık rengini, 
fısı!dayan sesini, derinliklerinin 
esrarengız ruhunu çok severdi. 
Dencz yabancı bır göz kadar in
sanı allak bullak ederdi. 

Yürüdü, hat J:>oyWla geldi. Hat 

Ders Saatleri 
ve Serbest 
Mesai Zamanı 

Yeni Tedris Usulünün 
Neticesi İmtihandan 
Sonra Belli Olacak 
Her sabah saat sekizde derse 

baş:.aına keyfiyeti Maarif Veka -
i!oeti müfettisleri tarafından. in -
celenmektedir. İncelemeler esna
sında bilhassa ilk derıılere uzak 
maha.Lerden ,g&en muaLimılerin 
yetışemediklcri g5rül.müştür. 

Talebelerden mühim bir kısmı 
v<J..ı tezkereleri ile doktor rapo<'
Jari:e öğleden sonraki serbest me
sa:y., iştrnk e'memenin imkanını 
bulmuş'.a.rdır. Maarif Ve.ka;eti, 
yeni sene tedr:Sat sisteminden 
kat'i netice almak arzusunu bes· 
!ediğinden bundan sonra talebe
ye bu gibi müsamaha gösterilme
sine müsaade etıniyecektir. 

Yeni tedris şeklinin ne netice 
vereceği sene sonundaki sın:f im
tihanlarından sonra belli o.acak
tır. Vekalet, bundan sc>nra kat'i 
kararını vereeektir. 

·---il<>----
B ELE Dl YE 

istimlak Kanunu 
Belediye, istimlak kanununun 

yeniden tadWni is!emişti. Tadi
lat teklifi hakkındaki proje dahi
liye vekiiletinde bulunmak:adıt. 
Lüzum görii!:.ürse m«lise sevko
lunacaıkhr. * Vali ve belediye reisi Lu'fi 
Kırdar halkın İstanbuıl bastaha
nelerlnden daha ziyade isfüade 
imkanfarıru araştırmaktadır. 

Fıorya GaZ:nosu 
Florya gazinosunım ~ası ta

mam..anmı.ştır. Bu gazino ihtiya
cı kaı;şılayamı.yacağırıdan Yeşil
köy istikametinde belediye tara· 
fından ik.i.nci bir gazino yapıla • 
caktır. 

MAARiF ----·-
Şchr:n Temizliği 

Şehir:er'dl. temiz::iği ile halkı 
ali. ılı lu:mak için bu işle ta!.e
bey.i J:gilemek icap etmek'ed:r. 
MuaJ!imlere yapılan tam:im.:er· 
de talebeye sık sık öğüt.er ver -
mek sure'. ile sokaklara kağıt, yap
rak, kabuk ve saire atıı1mamas.nın 
temini istenmt.!:t~dir. Bu arada 
t~ebenin tem:Z.iği ile de meşgul 
olunacaktır. Mual!.iın.ler talebe -
nin çamaşırı, tırnak ve sairesile 
ötedenberi yakından meşgul ol
maktadır. Teınhliğ!n evden i'i
baren baş:'.aması ve tıılebe mek
tebe geCdiği zaman tamamen te
m:z bir halde bulunması temin 
olunmakladır. 

U.;.ı..ııL. 

Sarseri Torpiller Çoga'dı 
Dün Karadenizde İğneada aç.k

ılarrnda bir mayin daha görül -
müştür. Bı.nun geç<:nlude o ci
v..r~a göru.en seroen torpil oldu
ğu sanı,;maktad'.r. Alakadarlar 
Karadrnizde soıı gün.erde serse
ri •oro:Jt.er:n çoğalması üzerine 
tedbirler alınmak lüzumunu his
s<>"rr.i..,ı ndir. Boğama daimi bir 
tahrip mc.:'rezesi buı:.tmdurulacak
tır. Bu · .. ~ "«ıe bir mayin görül
diii'rü, zan.~·· derhaıl görü.düğü 
yere yet1şec:ek ve mayin sularla 
bS!ika tarafhıra sürüklenmeden 
imha edecektir. 

köşkün bahçesini ikiye bölmüş· 
.tü. Öbür taraftaki kısma büyük 
bir demir parmakLk kapıdan gi
riliyordu. Selma kapıyı itti, girdi. 

Bu gece ç'.men.ler solgun, ağaç
lar siyah, gi:ilgeler kısa idL Sol 
tarafa kfımilen gül;er dikihniştL 
Selma yürüyordu. Ay yavaş ya
vaş beyazlaşma 'a başlamıştı. Sel
manın bastığı yerler kar yağnıı.ş 
kadar beyazdı. 

Yol sola büküldü, uzandı ve ta 
aşağ.da deniz göründü. Karşı 
gökbitimlerini yüksek dağlar ör
lü"ordu. Ayın gümüş servisi boy
lu boyunca sulara uzanmıştı. 

'3elma yoldan çıktı, ağaçlıkla
ra daldı, kuytu bir yerde bir ça
nun !'Övdesine dayandı., başın~ 

kald:rdı, yaprakların arasından 
gökyüzüne baktı. Ay yükseliyor, 
"Ükseliycr, her an biraz daha bü-

1 tün bahçeye hikim oluyordu. Sa)'! 
ki bir bayrama hazırlık vardı, bir 
rüya bayramına ... 

Selma bır çeyrek kadar ağacın 
gövdE's;ne dayanıp durdukla·n son 
ra tekrar yola çıkmak istedı. Bu 
S!ra<la bir ayak sesi duydu. Öte
den bıri ,ııeliyordu. Selma yerin-

• 
Yazılmadan Parası \Turizm işleri 

• IMüsbet BirŞe-
Alınan Kıtap varmış kilde İlerliyor 

ı 

Bu Kitaplar Tetkikten de Geçmemiş 
Mektep kitapJ:anrun. bazrlarında 

yaııılışlar bu!.unduğu yolunda ile
ri sürülen. iddialar etrafındaki d(>. 
dl.kodular, gittikçe geniŞ:emekte
dir. Allıkadar bazı kiıııselerin söy 
led.iğine göre, .;mdiye kadaır ço
cukların eliııe veri'.en kitaplar -
tan bir kısmı, ··•zJ!madam., veka
let tarafından satın alınmı.ş, mü
tehsssıs heyet:er tarafından tet
kiık olunmadan, ka!bıl edilmiştir. 
Hat~ii, bir müddet evvel, birkaç 
müellifin, vücude getirecekleri 
kitapların birinci sayfasını dahi 
yazmaa, vekôı:.ete kabul e'tir
dikLeri ve paras!ru dahi almak 
yolunu bulabildikleri ileri sürül
mektedir. 

Bu şerait altında yazılan ve 
kabul el l€n kilaı;l!arın, bittabi 
hatalardan salim olamıyacağı a
şikar bulunduğu bir manhk ola
rak ıkuvvet:le silylenmekted1r. 

Av Vergileri 
Bu İşin Be:ediyeye 

Devri Bekleniyor 
btanbııl! av vergi!:eıri müdür -

lüğü Maliye Vekiı.le.lı:e bağlı • 
d·r. Bu bakrmdan Balıkhanedeki 
her türlü muamelat Ma..iye Ve
ık.o.ıe•-nın murakabesi aı.tındadır. 
Varidatı da bu vekiılete aittir. 

ik•ısat Ve.kaleli ile be:lediye ba
lıkhanenin Maiiye Veka..,L..naen 
a.ınarak kendilerine veri.ime.sini 
is· emektedir. 

İktısat Vekiıleti deniz mahsul
lerillin her türlü satış, konserve, 
tevzi iı;:.erini üzeriıne aı:acağı, be
lediye ba2ık satışını hiile sokaca
ğı için ba!ıkhaneyi kendine mal 
etmek erzusunu bes1.emektedir. 
Bu huııusta Vekiller Hey'etinin 
vereceği karar beklenmek!dir, 

-o--

Prost Yarın lu~saya 
Gidecı:k 

Şe!ıi.rciliJ< mütehass?St Prost, 
var:n Bursaya gidecek, Bursanın 
imar planı ile m€Şg1.lll oo<ıcak1ır. 

SORUYORUZ! --------
Eminönündeki Saat 

Sultanlepede daimi okuyuoulan
nızdan Mustafa bhaıı Dllmao im· 
zaslyle aldlğunu. mektupta deni
Uyor kl: 

"Em.inönünc!e meydana konuJan 
saat ihUyacı karşılıyor, gelip ge
çenlere vak.itlerir.l gOOteriyor. Fa· 
ka.t, alqa.m karanlığı ortall,ğı kap· 
l:ıdıktan sonra saatin, deill yelko· 
van ve akrebinin kaçı :österdiii· 
ni görmek, yüzünü görmek bile 
güoleşiyor. 

Geceleri görülebilmesi için ıştk· 
landırıla.maz mı?,, 

Okuyucumuzun dileflni haklı 
bularak biz de bunun lmki.nı o
lup olmadıimı 

Soruyoruz! 

den kınuldamadı, ağacın arkası
na saklandı. 

Ayak sesi yaklaş.tı, Selma ge
leni tanıdı. MelikeydL 
Gen~ kad:n denizin görü.nme

ğe başaılı:lığı verde durdu. Selma 
elini uzalacak O:sa dokunacaktı, 
o kadar yakındılar. 

Biraz sonra yolun öbür ucunda 
başka bir gölge beıli.rdi, bu uzun 
ince siluet yavaş yavaş vazih 
şeklini a.dı. Selma Pertevi tanı· 
dı ve kulakılanna kadar kızardı. 
Sak.'.andığı yerden anıların neler 
konuşacaklar.nı işitecekti; bu doğ
ru değildi. 

Ken.di kendine: cEğer Pertev 
de burada d111'llrsa ben sal<lan -
cl•ğlm yerden çıkarını. diye dü· 
şündü. 

Fakat hamlesi düşüncesine uy
madı, tereddüt etti, kımıldan -
madı, olduğu yerde sıcl<lı kaldr. 

Per'ev iki kolunu uzattı, Meli-· 
ke gene adamın ellerini tuttu, 
ay ıs ?:ı a tında hiribirlerine gü-

lüınsedi:er: ı ı· 
- Mctike! 

.... • •• 1 
- ,:,:z mısınız .•.. 
- Benım ... Şaştınız mı? 

Muhakkak ol'lln şu ki, ba:<ı yıl
larda, VekaıJetin neşriyat işi çok 
ihmale uğramış, ve bu mühim me
seleye h\yik o'.duğu dikkat ve 
titizlik sarfı ;çin nedense. vakit 
bulttnamamıştır. 

Maarii Vekili Hasan Ali Yücel, 
yanlış kitap mesa:.e!erini tetkik 
ederken, geçmiş senelerde işlen
miş bu hata'Lann mes'ullerini de 
arıyacaklır. Son zamanlarda, Ma· 
arif mesele.Jeri, bütün alakadarlar, 
muaı:.Jimı.er ve velier arasında en 
çok görüşülen. bir mevzu olmuş
tur. Bir kısım kimseler, hat.a..a -
a-ın cyendiği senelerde, vekil.Jette, 
'bu mevzularla alakadar dairef.er
de müdür bulunan ve erkan s•ra
sında görünen bazı zevatın mes'ul 
olmaları icap ettiğini, bir noktai 
nazar olaıak ortaya atınaktadır
Iaı;. 

Talebe Alınacak 

Deniz Lisesi Tal ebe 
Kadrosu Eksik 

Heybeliada deniz lisesi kadro
sunu dci.durmak üzere yeniden 
ta..e~ alınması kararlaşıruştır. 
L.se birir.ri s,nıfa 34 ve ikinci sı· 
nıia da 15 talebe alınacaktır. Li· 
se.erin aakuzu·ncu sınıfını bitir
m:ş olanar birinci sınıfa ve C>

nuncu s•n.lını .bi irmiş olan.ar da 
ikinci sınıfa kaydediieceklerdir. 
Bu taılebaer imtihansız alınacak
lardır. Tedris yılı ibaşında mek
tebe .kavded.iılmek için müıracaat 
eıL p te aranılan şeraiti haiz ol
dukları ha.de kabul edilmiyen:er 
de şimdi alına~kL:ıırdır. Bu ay .n 
28 ine kadar müracaatlar kabul 
c>luna.caktır. 

M0 TEF IE 1ıt it 11( 

fr,üJ,hass.s Alman Geldi 
An.kara bira fabrikasının büyü-, 

tü1ınesi için konacak mak.iruııla -
rın montaiıru yapmak üzere da
vet edilen A!man mütehassısı 
dün şehrimize ~ü-. 

Dün Avrupadan Ge'.enler 
Dünkü konvansiyonell<e bir Ar

navut zabiti ile Filistinli bir tile· 
car şer,rim.iuı gelmiştir. 

A man Generali G.tti 
Harp akooem'sinde .bir müd

delleniberi profesör-ifil: yapmak
ta olan A.ınan kumandan.arın • 
dan G en,cral Şikfüs mem.eketi
ne ııitmek üzere dün İstanbuldan 
ayrıL.ın:ıştır. 

t:.kspras Geç GelJi 
Avrupa semplon ekspresi dün 

gene goç kaımı.ş ve .3irkeciye an
cak saat 9,30 da gelebilmiştir. 

iki O:omobil Çarpıştı 
Şoför Reşidin idaresindeki 1621 

numaralı taksi o' omobili dün Şiş.. 
!iden geçerken Sadi isminde bi· 
rinin kuLandığı 916 numaralı 
hususi otimobili ile çarpışmıştır. 
Neticede her iki araba da kısmen 
hasara uğramışlardır. 

Melike yumw;ak yumll§ak gül
dü, başını arkaya attı., saQlan 
yeleleşti. Gözbebeklerine vuran 
yald1zlı bir hüzme onu esatiri bir 
aşk perisine benzetiyordu: G<lnlün 
deki atesin kı vılcımwını gö:cle
rinıden saçan bir periye benz,yor
du. E.J.erini hafifçe Pertevin eıile
rin<len çekmek istedi. Pertev bı· 
rakmadı, dudakı!.arına götürdü. 

- Melike ... Ne güzel isim ... Gü
zel ve ş~hane bir isim. Melike! ... 
Kim koydu size bu ismi? 

- .Ben kendim koydum. 
- Bu gece Bach'ın mistik nağ-

melcr;ni hümma:lı bir feryat, aş
kın ate:ıli feryadı ha'.ine koydu· 
nuz. Şu anda da şu soğuk ayı 
yüzünüz ate• dolu bir liile şek
line sokuyor ... Bırakınız yüzünü
zü dova doya sey.red('.yim .... Bı
rakınız yüzünüze btka baka mest 
olayım ... S.zi seviyorum ... Çıl
gınca seviy-0rum... Biliyorsunuz 
de"i1 mi? 

Genç kadını .kendine doğru çek
ti. Yüzüne daha yakından baktı. 
McLk~ başm_ı geriye atn.ış sar-ı 

sıyor, goz-ermı yummuş cevap 
vermıyordu. Eıru: lı;iz, harikıı • 

Planlı Çalışma Daha 
Şimdiden İyi Neticeler 

Vermiye Başladı 
Turizm işlerimizin bir plana 

bağlan.arak çaıuşma sahasına. dö
külmesi iyi tesir yapmıştır. Tu
rizmi teşvik ed•cek imkan ve ça
releri araı;lırmak üzere kurulan 
müdürlük faa.ivetine ehemmi -
ye,Je devam etmektedir. Bu bü
wo p.an1ı bir turizm politikası ta· 
kip ve tatl>ik edebünek için ka· 
nuni saiii.hiyebleıı..e cihazlı resmi 
bir dev Jet organizasyonunun ku
rulınasüe a:..fı.kaıLJ etütleri ve pre>
jeleri hazırlamaktad.r. İç turizm 
için esas hazınlıku.ar vapı.lı.rken, 
drş tur:Zm icin de In,gilterede bir 
Türkiye istihbarat bürosu açı1 -
ması için. ciddi bir inııiliz firma
sına mezunivet vıeri'.miştir. 
Mısırda turizm bürosu aç:Jması 

için teşehbüS:ere girişilmiştir. 
İstihbarat ve turizm 'bi1raları· 

nın hariçte çoğaltılmasına ça.lışı
Iacaktır. 

---001----
ADLI YE 

3 Ay Hapsıı MahkQm oldu 
.Sultanc."ımet!e sanayi mektebi 

mahzenini soymağa teşebbüs e • 
dm Abdurrahman isminde bk sa. 
bı.ka:Jı, cürmümeşhut haliru:le ya
k~ .anarak nun ::iu.tanahmet bi
rinci sw!.h ceza mahkemesine ve
rilmiştir. 

ıvıahkeme kendisini 3 ay hapse 
mahkfım e!miş ve hemen tevkif 
olunmwıtur. 

Gı>mıek Hırs zı MahkOm Oldu 
Yani isminde bir genç; dün 

Tahtakaı.e pazarınul. kaı..abalığın
dan istifade ederek Bayan Pem
·henin seyyar sergisinden bir iç 
gfür.Jeği çaımı.ş; kaçarken yaka
Janmışt.r. 
Suç.ıu 3,5 ay hapse mahkfun o

l'WUJ! uştur. 

bıçak Ç~kıi 
Seyyar sergici Ahmetıle a.rka

da.şı Mı.ıhicid,n; dün bir yer tut.. 
mal< meselesinden pazarda kav
gaya tutwımuş.ardır. Bu esnada 
Muhiddin a-rkadı<şına bıçak çek· 
tiğinden adliyeye veriıimiştir. 

Mahkeme suçluyu 3 gün hapse 
ve 28 lira da para cezasına malı
kil.ın etmişt:r. 

POLiS 

Bıçak Çekmiş 
Arnavu'.köyünde içkili lokanta 

sahibi Leonida; müş,·eriı:erinden 
aı.;acaLısı Andona bıçak çeloniş 
ve ·yakalanmıştır. 

Çift Dııf ıer k.u.lanı: u:muş 
Şehrifilzin maruf ticari mü -

esseselerinden birinde müh.m 
mıktarua ver"i kaçakçılığı yap:.ldı 
ğı hakkrndakı bir ihbar üzerine 
emniyet müdüriüği.ı tarafından 
tahkikata başlanmıştır. 

Bu müess<senin cçifte defter. 
tutmak sureti.e verıı;i kaçakçılığı 
yaptığı iddia o..unma.ktadır. 

1'.mn.yet mü<iür,üğünden ala -
kadar memurlar evveki gün mez· 
kür tica·rethaneve ani ·bir cürmü
meşhut 'baskını yapınJşl.ar ve ba
zı defterlerle evrakı müsadere 
etmcyerdir. 

!Ade kirpiklerinin gölgesi yanak
larına vuruyordu. 

Neden sonra: 
- Biliyorum! Dedi. 
Sesi, gü.ınıiyen, .boğuk, aJ.çak 

sesi keSJ.di. 
Melikevi saran !$ık öyle ~'1a· 

m1mıvaıcak kadar duru ve şef
faftı ki, Seima ağzımn titred.ği· 
ni, d·udaklarınm ürperdiğini gör
dü. 

Pertev hala ona bakıyordu, ar
zulavan rter.gin göz'.erle bakıyor
du; gözlerini kadının ürperen, 
takalus eden ince dudakılarından 
ayırmıyordu... , 

Melikenin uzun kirpikileri ya
vaş yavaş kalktı ... Gözlerini Per
tevin !!Özlerine verdi... İkisinin 
de yüzü titredi ... Pertev kolile 
Melikenin. be:inden kuşak aldı ... 
Selma boğuk bir ahı, bir iniltiyi 
arulıran öpüşmelerinin ses.iiıi duy
du ve göz.erini kapadı. 

Kapılınağa başlad,ğı heyecanı 
yavaş yavaş bütün benliğini kap
lamlş, vücudünü sarsmağa başla
m.ş, rozlerinı karartnuş. gır,la
ğını düğüm'emış, kalb'ne o güne 
kad·ar bı;,.med.ğı bir çarpıntı ve<r-
misti (Arkası var) 

Yılların 
mes~uliyeti 

1 -= 
Bugünkü Maarif Vekili 
Maarif ve kihp işleri 

üzerindeki sakat ve ha~ 
taları ancak taı.fiye ile 
alakııh ve muvazzaftır. 

Yazan: ET.EM lzZET B.t:NİCI. 

Her babaya sorunuz: 
Çocuğunuzun okumasından mem-

nun musunuz?. 
Alacağmız cevap şudur: 
- Eh •• Şöyle böyle. 
Her talebeye sorunuz: 
- Nasıl mektebinden, hocandan. 

~tabından, imtihan tar.ııuıdar 
memnun musunuz?. 
Alacağınız cevap yine odur: 
- Eh.. Şöyle böyle .. 
Gazetelere bakınız; ayni hava, 

ayni s.zılu; hat.a tenkit, şikayet! 
Dün de ayni batın. üzerinde dur

duk. Bugün de duruyoruz. Dava, 
Türkiye hacmmde bır davadır. 
Bugünün ve yannın, daha öbür 
günün davasıdır. Yani, Türk mil
letinin istikbali Le a.akalı temel 
dava, kültür davas•dır. Yannı bu· 
günden hazırlamıya mecburuz, 
Yar.nın tü.rkiyesinde okumamış 

tek vatandaş görmiye, muasırı me. 
deniyet seviyesine yükselmemiş, 
hatta onun fevkine çıkmamış va
tanda.ş bulumasına tahammü • 
ljimüz yoktur. Bunu yapmak, bu 
gayeye varmak, bunun yolunu 
açmak istiyoruz. Bu yol dili çet
refil imlası bozuk, inşası sakat, 
·tekniği ayarsız kitapla; ham usul
lerle, nümasiz vasıtalar ve ele -
manlarla bulunamaz. Şimdiki id
dia!arda bu noktalar, bu sakat • 
lıklar üzerinde tekasüf ediyor. 

Biz, sadece umumi görüniişteki 
çehreyi ve hatları veriyoruz. An
cak, bugünkü netice, ha:a:ar ve 
eksiklik.er üzerinde b'.r mes'ul a
ramak ve onu tenkit mevzuu, mü· 
nakaşa hedefi yapmak ikt.za edi
yc>rsa bugüıı.kü Maarif Vekili, bü· 
1ün bu münakaşa ve tenkitlerin 
hedefi olamaz. Bugünkü Vekil 
ancak kitap işleri, program işleri, 
usul işleri, teşkilat iş.eri üzeri·nde
ki sakatlıkları tastye ile alakalı 
ve muvazzaftır. Bugün üzerine 
parmak basılmak istenen bir y84'a 
varsa buı:ıünün değildir; yı:Iann 
birikin !isidir ve .. b:r ne' icedir. 
Böyle neticeler uzun yıllarda hu
sul bulduğu gibi izalesi de ancak 
uzun yılların ça!ışması ile g:de -
rHebllir. Cumhurivet!n i!an.ndan 
bugüne kadar Cumhuriyetin is -
!ikbaline şamil kültür bünyesini 
bulmak, maziyi tasfiye etmek, ile
riye hedef ve veçhe vennek~e uğ
raştık. Dün<kü yazımızda da işaret 
ettiğimiz gibı bu birinci safha, in
kılap safhası tamam:anmıştır. Sı
ra, ~imdi ikinci safhadadır. Yani 
inşa ve hedefe varma safhasında. 
Bunun için de bir inkılap liız m -
dır. Hakikaten, asla oportünist 
olmıyan yık•cı ve he" şeyi yeni -
den kurucu bir inkılap. Bunun 
için de genç Hasan Ali Yüce.'in 
maarii;n bü,ün günlük işlerini 
müsteşarına bırakıp dinamik ve 
genç neslin devlet mekanizması 

içinde vermiye mecbur o.duğu bir 
im.ihana haz.rlık hızLe rüye -
tinden sıyrılması ve kültür inkı • 
labının ikinci safhasının pliı._nın.
çizrnesi Jazımd.r. Ve Hasan Ali _ 
nin şahsiyeti de bunun için kiı.fi
d1r. 3öy !ediğim izi bugün de tek
rar lıyabüiriz: Bu p.anı başarmak 
için iki yıllık asgari bir intikal 
devri lazımdır. Bu devre içinde 
Türk tipi kitap ta, program da, 
usul de, imtihan tarzı da. eleman 
da, teknik ve teşkilat da hepsi ku· 
ırulahilir ve .. bunu yapmak, dema· 
gojinin kendisine yaygara kopa· 
ncak fırsatlar hazırlamasına sa
hayı boş bırakmamak lazımdır. 
Eğer, filan yıldaki talim ve terbi· 
ye heyeti reisi filan kö:ü kitabı 
kabul etmişse; falan yıldaki falan 
umum müdür şu ve bu hataları 
yapm~ da bü'.ün bu hatalar bir te
selsül halinde bugünkü netice. ·i 
dofurrnuşsa bunun manevi mes'u
lü ancak o yıllarduki o za'.'ar ve 
o mes'uliyetlerdir. Acaba. bu.ııün 
ortaya atılan tenkitlerin dolam • 
baçlı bir hedef! de bu ll'evzua do
·kunmanın imkanına varrrıak ir:;n 
midir?. Bu da, düoilnülmive ·ve 
avdm'annuya muhtaç ayrı bir 
ınoktadır., 

(Son Toll!l'af'tan) 

ETEM tZZET BENİCE 

Mezarlıkta Bulunan 
Radyo Makinası 

Dün sabah Vefa me:zarlığ•ndan 
geçen cöpçül'-=r~ mezarlar arasın
da yepyeni bir radyo makinesi 
bulmuS:ardır. Yapılan tahkikat
ta bu radyoPUn, Si!'kecide Se a
mel otelinde rtarson Kemal ısmin. 
de biri taraf·ndan çalın:p bura
ya sak).aru.dığı anlaşılmı~tır. 
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Avrupa Harbi 
Karşısında ltalya 
'Wusolini Bir Nutukla İtal
yanın V aziyetini Anlattı 

_.oır. a, 19 (A.A.) - Stefani A- j 
1sı ·bildiriyor: , 
Korporation'lar Nezaretinde 
ıı öğleden sonra toplanan 'yük
k otaı;si komisyonunda Musso
ıi tarafından söylenen nutkun 
:tni şudur: 
•Yüksek otarşi komisyonu bu 
ne İ t aıiya aleyhinde ta~bik edi
n s ins.i zecri tedbwlerin dördün
yıl dönümünde toplanıyor. Şu-

ı da llive edelinl ki, bu tedbir
r, bunları bize tahmil! edenlerin 
'Zıısu hilafına olarak memleke
niz için hayırlı neticeler ver • 
i ştir. Bu.gün rnübalagaya düş
eden tarihi olarak tavsif edile
.eoek ahval ve :şerait içinde 
planıyoruz. İtalya'nın tarzı 
ıreke~ i sayesinde askeri bakım
ın henüz Avrupa kıt'as:Jla sira.
•t etmemiş olan harp iktısadi 
ıkımdan bir dünya harbi şekli-
alınıştır. Çünkü harbi, bil.8.is

sna dünyadaki bütün memleket
~~ iktısadl ve içtinlai faailyet
rın; sekteye uğratmış ve altüst 
,miştir. Aradan yaJnız yirmi se
! .E!eçtikten sonra garip bir fır
,( neticesinde şahit olduğumuz 
!kayi tatbik etmekte bulundu
ımuz iktısadi otarşi sistemi -

-n doğruluğunu kat'i, n:ıiıai ve 
'ukavemet edilmez bir şekilde 
ıtta dranlatik bir surette isbat 
ıniştir. Şimdi herkes iJı.tısadi 
stemimizin veyahut şu veya bu 
s'.emin •muvafık olup oima -
.ğına dair yapılan bazı münaka
ılın.n n7kadar ıriilünç olduğu • 
" gorebilir. 
İptidai maddelerin. hiç buJun
,adığı veya bu madde fiyatlan
ıı fevkalade yükselııni.ş olduğu 
ı sırada dahili ve harici fiatlara 
·.üteallik meselelerin. ne kadar 
udemik ~lduğunu herkes mü-

{ızıl Orduya 
f erilen Nişanlar 

Moskiva, 19 (A.A.) - Tas A
nsı bildiriyor: 
Kızıkırdunun 24 cüzütamına 
ikil.met tarafından kendilerine 
)rilen vazifeyi muvaffakıyet ve 
thrarnanJ.ı:kla ifa ettiklerinden 
>layı muhtcılif nişanlar veril -
iştir. 

00,000 İşçi Ruzvelte 
Müzaharet Edecek 

Nevyork, 19 (A.A.) - Nevyork 
;Her birliği icra komitesi, Rei
:umhur Roosevelt'iıı. üçüncü de-
olarak Reisicumhurluğa in.ti
bına müzaheret etmeğe karar 
ı nıiştir. ı 
Bu işçi biı'Jıiği 900 bin işçiyi tem 
etmektedir. 

şahede edebılir. Bilhassa şu zar 
manda herkes. hatta zekası kıt 
olanlar 'bile ·harp iktisadiy:ıtı. ile 
•sulh !:ktısadiyatı arasında bir 
fark olduğunu iddia etmenin saç
malığını anlamıştır. Harp iktısa
diyatı ve suih iktısadıyatı yoktur. 
Yalıuz harp iktısadiyatı vardır. 
Çünkü tarih bakımından harp, 
senelerinin adedi harp halinin 
milletlerin, daha doğrusu Avrupa 
kit' asında ya'1yan milletlerin nor
mal hali olduğunu isbat etmekte- • 
dir. Suili içinde geçtikleri söyle- \ 
nen senelerde bile . müsellah har
bi. hazırlıyan başka tipte •harp
ler• yapı.lmakt.adır.Binaena!eyh ik 
tisadiyat:ı haklın olına;;ı 18.zun ge- 1 
len ve hak•m olan onune geçile
miyen cMüsell8.h harp. ve on.uıı 
mukadderatıdır. Bu hakikati na
zarı itibara almak istemiyen fe -
lak.ete doğru yürür ve bunu müd
rik olmadığı için de bu fe18.ket -
ten şikayet etmeğe hakkı ola -
maz. İtalyan mibicti şinldi otarşi 
uğrunda açılan harbin yaıl:ntz fay
dasını değil lüzumunu da hisset
miş ve anlamıştır. 

İtalyan milılcti dediğim zaman 
muhterileri, profesörleri, işçi!l.e
ri ve müstehlikleri kastediyorum. 
Bu ordunun bütün kısımlan ol
dukça uzun merha:eler katetmiş
lerdir. Fakat bugün adınlLannın 
temposunu lmkôn had.!erini aşan 
bir şekilde tacil etmeleri :8.zuı:ı.
dır. Hiçbir enerjinin boşa git · -
mesi doğru değilclir. Bütün ira
deler bir araya gctirilme1i, bil -
tün fedaJkarlıkılara katlanmalı, 
şüphe içinde 'bulunanlar ve geri 
kaJamar uzakılaştırılmahdır. Hiç 
bir oyuna beıızemiyen bu oyunun 
vereceği netice pek büyüktür. 
Mevzuubahs olan şey askeri kud- . 
ret ve binaenaleyh vatanın istik
baliW.. 

IRLANDALI 
TEDHiŞÇiLER 
Londra, 19 (A.A.) - Harbin blda-

1etlnden beri lllr. defa olarak İrlan
da tet.lılşpllerl lfJlr.larm söndürülme
sinden lsllfade ederek bombalarla 
aulkasller terUp etmekledlrler. Dün 
Londra'nın mrrkezlnde blr ook infi
laklar vuku bulmq ise de tım...

:re bir fe7 olmamışlır. İlk lnfllilr. 
Plca.dill7 ve Park Lane köşesinde, l· 
klnol lnfililk Plcadllly'nln orlasmda, 
üı;üncil lnfllik Upperi Re&"ent soka4 

tında, dördüncü lnfllik Lover Re
geni sokağını!& vuku bulmuştur. Tl-
7atro ve sinema çıkışı miinasebeliyle 
halk sokaklara dolmuşla. Polis ko
layca intizamı temine muvaffak ol
mUl}tıır. 

Civarda pallamamış iki bomba bn
lunmuşlur. Park Lane'd& da ııaall 
kurulmoş bir bomba bulunmuştur. 

vyet Harbiye Komiser Sovyef - Alman ~ududun
ıavinine Nişan Verildi da Küçük Bir Değişiklik 
\foskova, 19 (A.A.) _ Birinci Budapeşte, 19 (A.A.) _ Gaze-
vari ordusunun eski kumanda- telerin bildirdiğine göre Macar 
ve hltlen harbı)e komiser mu- hududunun şimali ııarbisinde 
ni Mareşal Budjenıı.i'ye, bu su- hudut hattında yapılan bir tashih 

.-; ordusunun virmınci yıldönü- netıces.md.e Sovyctler Birliğine 
ı müno. ~be1ile ikinci defa ola- terkedılmış olan eski Polonya 
< Lenin ııişanı verilmiı;tir. hudut is'.asyonu .S'ankı şinldi 

"k Q d 75 Almanya ya geçmıştir. 
merı a r usuna .---o-

Daha Alınıyor Azılı Genç Tevkif Edildi n Kişi 
Taşington, 19 (A.A·) - Har -
c Nazırı Voodring yaptığı be
ıat•a Amerika ordusunun 75 
kişi arttırı.lacağını ve bu ku v-

in yen. deniz ve hava üs.eri-
müdafaası.na tahsis oiunaca

ı söylemiştir. 

~eyaz Rusyadan Lit-
vanyaya Kaçanlar 
foskova, 18 (A.A.) - Tas A
sına Kaunasdan bildiriliyor: 

L 

ir Sovyct komisyonu dün Ka
sa gelmiştir. Komisyon, Uk
ya ve beyaz Rusyadan Litvan
a kaçan kimselerin iadesi işi
neşııuıJ. ol<ıcaktır. 

---O>---

Asılsız Bir 
Haber 

nkara, 19 (A.A.) - Haber al
nuza göre, Reisicumhur İs -

tnönü'nün yakında Bağda
_yahat edeceklerine dair ba.
:nebi menabiden intişar edeııı 
~rin aslı ve esası yoktur. 

Dün Suıttanahmet birinci sulh 
~e.zada karışık bir hakaret ve 
~vülme .~adisesinin muhakemesi 

gor muştür· 

. Saraç~an.e- başında aşçı Belki
sırı ç~raX~erniJ, yanındaki kö
rnubrchu d"kcdın dükkıinına dün 
sa a su o mek i.stem· b .. 
d k" .. .. Ah "l u vuz.. en omurcu met hle aral~rın
da kavga çıkmıştır. 

Cemil vak'a yerme gelen polis
lere de hakaret edıp dö,~niye kal
kı.şmış ve 4 memurdan Halil· 

' ın 
de re:;mı kaputunu bıçak:la kes _ 
miştir. Kavgada Belkisin. de üze
rine yemek tenceresi dökülerek 
bazı yerleri yanmıştır. 

Mahkeme; henüz 18 yaşında bu. 
lunan azılı çırak hakkinda tev
kif karan vermiştir· Aynca; Bel
kisin sıcak Yetnek tenceresinden 
yanan ye!1leri de ta'bbıadlide mu
ayene ettirilecek ve resın1 polis 
kaputundaki kl!Sik yerin; bıçak
la kesilip kesil:nediği tabibi adll 

1 Enver Karan tarafından tesbit 
ı>luna.caktır. 

Yeni Çin 
Hükümeti 
Japon Başvekili l 
Beyanat Verdi 
Tobo, 19 (A.A.) - Başv•kll A

be burtın ... yaphj1 beyanatta muvak- ' 
kat Pekin ve Saokln hükilmeUerlnln 

nıüzahareU1le Vaşlns-vey'ln yakuı

da müttehit blr merkezi btıkümet 

kuracafını söylemiş ve demiştir ki: . 
''Cin müstakil bir siya~et takip et· 

meli ve uzak şarkta yeni nizamın ku .. 
rulmasında Japonya Ue tam müsa ... 
vat dairesinde lş btrllfl yapmalıdır. 

Abe, yeni merkezi hükUmetin ie
.s.isinden tioora henüz Çankay~ek &&
rafından bulunan bir ('Ok Çln devlet 

adamlarının yeni bükfünete llllhak 
edecekJerl mütaleasında bulunduk

... tan SOl!.I'& ~özlerine (H>7le nihayet 
vermiştir: 

"- Öyle Um.it ederiz lı:i dlter dev
letler emrivakii tan17acaklar ve J&
pon7a ile iş blrlltl 7apacaklardır . ., 

Ankara Haberleri 

Yunan Hududundaki 
Meriç Köprüsü 

Ankara, 19 (İkdam muhabirinden) 
- İpsala ile Peplos arasında yunan 
hüldlmeU ile hUkilmellmlıı arasında 

müıılerelr.en yaplm.lmalı:la olan Me
rlp köprüsü lıışaatında bulunmak ü
zere Trakya Umum Müfelllfllfl na
fıa müııavlrl Bü.mü Okatan Yuna
nlslana rönderllmlşllr. Köprüniın ln
şaalını lellr.llr. elmek üsere Nafıa Ve
lr.iletl fOSO ve köpniler relsliil mii
hendlslerlnden Tokröa de Yunanls
lana rllmlJUr. 

Nevyork Sergisin
deki Heyetimiz 
Ankara, 19 (İkdam muhabirinden) 

- 1939 NeV7ork dünya serclsindek.l 
pavYooumuzda bulunmak üzere S"Ön
derllen he7eUmfzin 7urdumuza av
detler! lr.ararlaşmışlır, Heyetimizin 
avdetine mahsus ohnJlk üzere kili 

.miktarda dövh Vaşlıırlon büyük el
çUlllmhe rilnderllmlşllr. 

İş Bankası n da Bir 
"Ölüm Halinde Yar
dım Birliği" Kuruldu 

Ankara, 19 (İkdam muhabirinden) 
- Türkiye it bıuıltası memur ve 
müslahdemlorlne ölüm vukuunda 
7arclım etmek Usere bfr blrllk vü
cuda sellrllmlşllr. BlrU(ln müessis 
azaları İt Bankası Umu.m Müdüril 
B. Satahaddln Cam, Umum müdür 
muavlDI B. Halı. Kaynar, Umumi 
Kitlp Baki Sedes ve Dııkult mii$a
vlr muavlnl Celil Burhandan mü· 
relr.lr.epllr. 

Vatandaşlığımıza 
Alınanlar 

Ankara, 19 (İkdam muhabirin
den) - Bonıan.7a, BuJ&'arisian ve 
sair yabııncı memleketlerden hicret 
ve UUca. suretiyle yurdumuza S"el
mlş bulunan 2819 mUlettaşımı.zın va· 
land:>ıılılımıza alınması icra Vekille
ri heyetince kabul edilmlşUr. 

NO'TLAR 
MEKTl::P KİTAPLARINDA 

TERBİYE BATASI 

l:'lne klt.ap davasd Şimdi de 
ortaya pedaıoJl hataları eıtı

yor. Bu da doirudur. Herhıı.DJ'l 
bir mektep klt.ablnl alınız. O Sl• 

nlfm seviyesine hitap eimea. 
Çünkü, kitabı ya:ıan adam 1a...,o 
ilmin prole&Orü oJan bir :r.athr, 
yahut. da, Vekilett.e bir daire 
müdurUdur. Yahut da, l\laarlfle 
alika~n olmı7an blrisidir. 

Halbuki, mektep kitabı 1••· 
mak bamb~ka bir ili.m ve blr 
lhllsas ioldir. Bizim, lerblyecl
lerimi'I yok muT. Bunlar, şimdi· 
ye kadar bu mıihi.m davalan 
hlp lelklk etmemişler mi!. Ten
kiUerlnl, neden birer rapor ha
llode Vekl.lete vermemişler! .. 
Bütün bunlar, birer 7erlnde su.
aldlr. Hasan Ali Yü.celdeu, Türk 
maarifinden blililn bu nokııanla-
n. ak.sakhldarı kaldırtnf-81 
lenlyor. 
ŞEHB.İN BAZI SEMT 

VE KÖŞELERİNDE YOL 

Bir doolamm dedi ki: 

bek• 

"- Ba7ram rin.U, eski aJJo 
ılosllarından birini alyarel lola 
fdırln maltça bir semlloe rll
mlşllm. Ball'dl ismlnl de ıı6yl(Fe• 

71m: Orlalr.ö10 cltllm. O m"'har 
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J ~ed 1 Günün Mevzııları: 

YakılacakKitapiarı Türkiyede San'atı 
ki~:~nı~:ı.::~;~ :::~:!."::n o: Seferberıı·g-ı· LaA zıml 

~ " . . ~~ ·- ·- (' . 

' -~~ş.~ ;R91iti1<a 

la71, Etem İuet Benlce, ko.!tkoca 
bir makale Y&UJ'Or ve çarpı kadar 
dei'ilse de bir yastık yüzü kadar u-
zunca olan bu yazısında, bütun mek .. 
tep kUapJarının yakılarak bunların 

yeniden yazılmalarJnt söylüyordu. 
İyi ama (Yakılacak kitap!) ,•ar, 

yakdmıyacak kitap \·ar. Ama diye

cek.siniz k l: 
- Bazen kurunun yanı o,ıra yaş 

da yanar! 
Odwıda., k.Oınurde amenna ama, 

kitapta buna pek akhm ermez be-

nim! 

G elelim :ıtimdi miıldalyonun OU.kl 
taralwa: 

Ah, ııe olurdu 1;lmdl ortaya yepye
ni blr mHdekklk, yep)·eni bir mü
nekkit, yep:ı- eni blr hayır sahibi da
ha cık.sa c.la !JU son yıll;,ırda blzlm rt
bl piya~:a muharrirlerlnln bir çok e
debi h ik3yelerinl, romanla;ını, şiir
lerini ve)·a o ayardaki yazılarını a
dam akıllı bir ettit etse, bunlardaki 
yan~ları, kusurları, sakaUıklan, 

hatta soğukluJdarı birer birer orta
ya koysa! Klmblllr, o zaman ('oğ"u

mo:ıun, yahut bazılar1mııın hali ni
ce olurdu! 

Nice olacak, o kadar kitap. yahut 
heniız kitap şeJdlııe girmemiş ve C"a
zetelerdc tefrika balınde kalmış e
debi yazllar, hlk.J.yeler, romanlar, 
batti şiirler bir araya toplanıp ya
kılırken İstanbul itfaiyecilerinin, a
nalarından emmiş oldukları süt bu
runlarından rellrdl! 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

/ z mir Hab~rlerı 
==="'=- -

Akdenizde Fırtına Var 
İzmi:r, 19 (İKDAM .Muhabirin

den) - Bir iki gündenberi Ak -
denizde hüküm süren ·iddeili fır
tına yüzünden Tırhan vapuru iki 
gün teahhürle dün. ı!ımanıml7.a 
gelmiştir. ' 

Dikilide Zelzele 
Devam Ediyor 

İzmir, 19 (İKDA.\1: Muhabirin
den) - EbV<illci gece Dikilide ü
çer s;ıniye süren iki zelzele daha 
olmµştur. Dikili feLiketzedeleri
ne yapıJacak yardımın kat'i şekli 
ve yeniden kurulacak kasaba ve 
köyllerin tabi tutulacakları şocait 
tesbit edilmiş ve viliıye'.e tebliğ 
olunmuştur. 

• 

KISA HABERLER 
....... * Varşova valisi ne,rettiği bir 
kiırarla Varşova yahudi mahalle
lerinin barika1!l.arJa tecrit edii -
mesini emretmiştir. * Paristen Brüksele gelen haheı-
lere göre, ıkomünist partisine men 
sup olmaları icabeden 148 teşek
kül ı.nahkeme Aararile Fra-n.;ada 
kapatı.lmıştir. * Üç Alınan esiri İsk<X'vadaki 
üsera kampından kaçmıştır. Bun
lar bir denizaltının çok !ıenç mü
rettebatındandır. Birisi 15 ve di
ğer ikisi de 17 yaşındadır. * Kralın açış nutksndan sonra, 
Mısır mebusan meclisi reisliğe 
Ahmet Mahir'i 36 ekseriyet re
yile intihap e.Y'lemiştir. * Çekoslovakyanın Vaşin.gton or
ta elçisi Hurban, Prag'da 9 Çek 
talebesinin kurşwıa dizilmiş ol
masından dolayı elçilik bayrağı
nı yarıya indirmiştir. 

dere bo1unun 6ai kısnıına du
şen ~kakiard& bir hayli doLıt

t.ım. Vakit ıece idi. Aman ya-
1 

rabbi, ne 7ollar, ne sokaklar,. 
Ekseri sokaklar feneni.z ve zifi
ri karanhkb. Sonra, kaldll'ım 

namına bir şey yoktu. Bazı so
kaklarda, en az yirmi beş sene 
evvel yapılmış arnavut kaldı

rımlarından saf kalan döküntü 
ve izler vardı. 

Şehrin eksetı kenar maballe
lerl, iç sokakları böyledir, Bh
:yük bir imar hareketi başlaD11f
tll'. Fakat, işaret ettljimlı bu 
noktaların asfalt 701lara kaVU!f· 
ma.sı i('ln yıllar linm. A<'aba, 
acele yapılması zaruri olan bu 
kabil mahalle sokaklanna ama· 
vut kaldırımı döşetsek olmaz mıf 
Pek.ili olur. Bunun tı:bı de, pek· 
ıili. bir ıırorram 7apllabllhr. 
Çilnkil, buralarda ve şehrin bu.
na benıer binlerce sokafında o .. 
turan vatandaşlar, daha uzun 
yJ.lJar, imar pllnınt ve ufalt cad· 
d07i beklemek mecburl7ellnde
ıllrler. 

Şlmdlde.n, baralara kıtm ~·· 
mur olmıyan, 7aıın toad&n kur
laruı, nispeten rahal :rilrtime 
lm.kinmı veren Arnavut bldı
nmı dötemell7ls. Yaınl&cak 

masraf her halde volt yerinde •
lıır. 

** 

Uzak Şarkta, Çinde 
Büyük Devletler 

Güzel San' atlara Karşı Bu Lôkaydi
nin Daha Fazla Devamı Tehlikelidir 

Cinde l\lavi nehir bavz~ında y~ 
sene kadar bir zamaııdanberl bulun· 
durdukla.rı harp sefinelerınJ, Şimali 

Çlnde yarlDl _asra yaklqan uzun yJ.1-

lardanberl muhafua e-yledikleri a'I• 
teri kuvveUerlnl ıerl çek.meye ka
rar veren İnclltere ve Fransa bükü. .. 
metleri, Uu.k Şarkın bu !\abasını Ja ... 
ponya lş.&allne terki kabul etm~ o
luyorlar. Birleşik Amerika buk.U.
meU, İn&'lltere ve Fra.ıısa hukiımet ... 
lerinln bu kararma iftlrik etme· 
mekle, onlar cibi kuvvetlerini çek. · 

YAZAN: 
Feyzi Yüzüncü 1 , __ _ 

ı memekle, Cini Japoo7a tu•l ve ıs .. 

Ytni yetiştirmekte oldutumuz ço· 
cuk.larda eksik ola.n blr ,,.,. de gü

zel sanatlara karşı hevestir. Onlar
daki hevesi baltahyan, körleten, bel
ki de, bllmiyerek. bis olduk. Büyük 
harpten sonra, diinyanın her tara-
fmda pabucu da.ma atllan ıüzel -;a- ı 
naııar, bilhassa bizim &lbl, esasen bu 

.işin ilk basamatında olan cemiyet
lerde, mesele daha köktindrn hallo
dUdl. 

Bir edebi)·al muallimı dostum. ay· 
neıı ö1le anlattl: 

- Yeni bir mektebe tayin edilmiş
tim.. İlk ıirdii:l.m sınıfta, çocuklarla 
ıüz:ei sanatlar etrafında. bir hasbibal 
yaptım. Sonra, 60 kb,,Uik sınıfa ıu sa· 
ali sordum: .İçlniı:de ıüzel yazı yaz
mıya meraklı klmler var, elini kal

dırsın .• ,, 

Çocuklar birlblrlerine bulu . .şıyor· 
lardı. Hafif lerlip bir fiskos oldu. 
Yan sıralarda ot.uran bir iki çocuk bl· 
riblrierine bakıp cülünısüyorlardı. 

Sonra, içlerinden biri a7aJa kalktı: 

cEfendlm, dedi, sınlfmuzda bir pli' 
var ama, söylemlJe utanı7or.» Şalrl 
keşfetmek zor olmadı. Bütün çocuk· 
lar, pencerenin kenannda oturan bir 

arkadaşlarına ba.kıyorlardı. Ben de o 
tarafa baktım. Bir t.alrbe. batını ö
nüne efmlş, yüzü. kızarmış, unld 
bir sup lı;ltmlt rlbl, kabahalll kaba
hatli, si.kılarak, büzülerek yerinde 
ter döküyordu. 

O pocula bitap ederek: "Kalk oi
lum, dedim, başını önüne ned~ efl· 
yorsun? .. Kendini neden saklamıya 

ça.h1ıyorsun't •• » 
Çocuk ayal:a kalklı, Mülhiş bir 

ma.hçubiyet ve p.şkmldr. lçlnde JdL 
Suallerime cevap vereml7ecek dere
cede o&anmışh. Dudakları Uklyordu. 
Vaziyeti derhal kurtarmak lizımdı. 

Daha ziyade clddll"'erek: 

- Aferin oilum, dedim, demek, 60 
k~l içinde, ıüz•I :razı 7aıan bir on 
varsın.. Seni tebrik 
ğum.J 

ed<'rlm çoca-

Bu talebe, biras nefes aldı. Sınıf

ta, hileli ruhl:re derhal deiltmltll. 
AJnı çocufa, tekrar bitap elllm: 

«İstidadını ve merakını tebrik ede· 
rlm oilum, yazdarını sörmek Uterlm. 
Sonra, onlan bana l'ttlr. oocufum, 
olma.- mıb 

Çocuk, blraı daha kendisine ıellr 

rlbl olmuştu. Şimdi daha dik duru
yor, hislerine, iradesloe daha hi.lr.lm 

buluoQordu. O vakit., ona fU •uaU 
sordum: cBlraz evvel, ~ebl1ata me
raklı kim var, diye sordulum u
man, neden, dotrudan dotruYa 
kendini tanıtmadın'/ıl ()ocak, yine, 
başını önl1ne eimlııll. Bira• sonra, 
yavq J'&V&f konıqmıya b .. ladı, de
di kl: cAl'kadqlarım ala7 edlJ"orlar. 
Şair, p.lr dl7e bana takallJ'orJar .. • 
Sordum: "Neden ala7 edlyorJarT •• 
Sen, ayıp bir fe7 mi yapıyorsun!• 

Çocuk cevap vtrdl: •Bayır •. • 

Bu muallim dostum, sonra, bu mü-

1J&hede1lnl şöyle izah ıetU: 

- Basil telkll< rösltrl7or iti, elr.ae

ri çoeuklarda, edebiyat. rillünç, ko

mlk, 7ersb bir mini ve mefhum ta-
şıyor. Bunun sebebi nedir!.. Belki 

muhitin, ailenin de !ı>ebebl varT .. 

Berku, çocuklara, çok para kaz:uı

mak yollarından, daha ziyade maddi 

şeylerden bahsediyorlar. Sonra, bu 

mevzuu daha çok tetkik rttlm. 

Edebiyat karın doyurmaz, ao bı .. 
raku, insanı zencin etmezf 

Gibi sö:ılerle, oiulla_tma nasihat 
veren babalar «ördüm. Bu prUar al
tında, çocuk, C"Üsel ı·azıdan. solu:ror. 
Ne l'ÜZel yazı okumak bcveshd du
yuyor, nıe de yazmak bıeveslnl. 

Edebiyat bö;rle olunca, artık, ba
&ünkü allelerln cocuia, dfter ıüzel 

sanat şubeleri hakkında nasıl bir fi .. 
kir. bir terbiye ve zevk vrrdlilni ko
layca tahmin edeblllrslnlıt. Bizde, 
maalesef, hili, ~irin halk ara.o;mda

Jı,l ismi uero"erht, cedeblyatr;-ı» nınJd 

chayalperesb, lcromanm• nınkl cpa
lavracı», t11atro artlstlnlnld coyun
CU>, müz:lsl:renlnkl ceal&"ıcı• dır. 

Edebiyatı cedlde'nln, Fecrli.tlnlll 
ortaya çıkardıi'ı hıiklkalen eberlal ı 

marul, mütereddi ve ha7alpereıt tip
lerine rafmen, buıü.o, biz de, eria7a, 
sanat düşmanı ve aanata hor bakan, 
duclak büken. omus sUken tamamea 
maddi bir nesll çıkarmak üzere7b. 
Noksanım.n tudar: Makine mühen

disine olan lbtl,-acllllll derecesinde 
oanalkira lhll7acurıu vardır. Sanalı 
o11DJ.7&n, ant.tin balunmı1an bir 1 
cem(Felle, maltlne mühendisinin ye• 1 

ı 
tbmarma terke razı buJunmad••ını 

tişeceğini zannetmek l(ÜIWlçtur. ÇUn· -
kü, aksi takdırdc, bil' mem1eketlo u- anlatmış oluyor. Çin mUh bt'tkliı.U-

ni, blrllfini müdafaa &"&Yesi.yle Ja· 
mumi kıiltUrü.nu lh7aya olan lhU- 1 
yacını in.kir ediyor, sanatın, umumi 
kültürü inp eden temel direklerin 
en başında oldutunu unutuyoruz, 
demektir. Tekntsiyen yetlşmestnl 

propaganda edrrken, sanat propa
,C"andasını ihmal etmemek liizımdır. 

Batt.a., bazı dejenere ve maddeye ta· 
pan lıısanlarıo, sanat hakkında a
leyhe propag'anda yaptıklarını a-ör
dükçe, memleket hesabına müte lr 
olmamak elden celmtyor. 

Bütün diğer terbiye, ltJyaı. ve 
zevkler &'lbi, sanat se'"&'bl de, ancak. 
cocufa şırınca edilmesi liı.ım ıelcn 
bir iksirdir. Bu zevki ,.e terbiye1I 
almamış, ce.nit halk kUtleJerlne. ha· 
Yata atıldıktan sonra, tesir yapmak 1 
çok zordur. Bu mevzuu ele almak 1 

sırasının relmiı bulunduiunu, alA· ı 

kadarlarm fd.r.ik ettlilnl, son bazı 1 
hidiselerle aıılamq bulunuyoruz. 'la· 

. arif VekJlllii cüzel sanatlara dalr 
bir mecmua tlkarmıya başhyor 1 
türkce ve edebiJ"aWı daha veri~ 
olarak mekteplerde okutulması l~ln 
lelkikler yapılıyor. 

Bize cöre, sanat balıslni daha ce
nit, denmlı ve ısrarlı bir pro&'l'am
la ele almak l'erekllr. Bunun için 
de, mekteplerde, Balke,·Ierlnde_ di
fer fçUmal ve kültür müeat eselerln
de blr takım tezahürlere ve.sile ver· 
mek, daha atık.cası. bir . anat sefer .. 
berHfl J'&pmak lizllDdır. 

Bayatın sanata, spordan, sinema .. 
dan dalıa az lhllyacı oldufunu iddia 
edebilir miyiz? 

O halde, spor ıenllfi yaparken 
neden blr de sanat run" u" ' yapmama-
lı.TızT •• Sanatl sıevdlrmek. sanata tef• 
vlk etmek, sanata baflamak ve ni
hayet ~atı yükseltmek fçln, maddi, 
manevı fedakirlıll:tar ister. 

Sonra, bu dava, Ebedi Şef Atalür
kiin onuncu 711 nutkunda, üzerinde 
bllhassa durdntu bir mesoledlr. Ata
türk, 0 kısa, o vıecls nutkunda, ribel 
sanatlara cümleler tahsis etmek su
retiyle, mıe:mltketln bu vidldek.1 fh .. 
tlyacına işaret ebnlftl. 

Uıatı r6ren Alalürkün büliln dl
rek:Ut ve emirleri dalma &aze, dalma 
Yeni ve dalma. yerindedir. 

REŞAT FEYZİ 

Mısıra Gönderilecek 
Nafıa Heyetimiz 

Ankara, 19 (İkdam muhabirinden) 
- Yurdwnusun su yotlannm ıslahı 
üzerinde lelklklerde bul··---~ .. ~uze ... 
re Nafıa Veklleıt. tarafmdan. Misli''& 

bir he:reUn rönderllmesl lr.ararlq
mışbr. Nafıa Velr.aletı Sa itleri lda· 

resi reisi Satahallln Bilre ile mllhen

dls Nedim Bnlalll'den mürekkep o

lan heyellmlz Mısırda Nil nehri baY

zası sulama teslsatmı röıden reol
reeek:Ur. 

ponya kuv\'etleriyle harbe devam e ... 
den !\ılarefal Canı Kay ~ek ve :Mil
li Cin mU.dafaa bukumeU, para ının 
kıymetini muhafaza etmesi hususun
da dahi bundan sonra inılltere hti

kümetine S"U.venemiyecektir. ln&"il
tere hükümeti, Çlne yu:ı seneden
beri yatırm11 oldu.ğ-u 350 milyon ka
dar lsterlioden de Japonya ll'hi.ne 
fera,.at mi etti? Burası belli drcll. 
Cin milli hükiımetıne alt olup, in· 

S"iltere siyasi \'e malı tqekkullerin
de mahfuz altın \"t ıwnw Jerln Ja
ponyaya te~limlne muvafakat &O'i

termedliJ anla.şıh1·or. 
İn&'llLere ve Fran~a.nın Japonya le

hine, l\Iancuriden sonra fera&"at ıey

lediil bu mıntakada 100 miıyondan 

fazla Cınll vardır. Ol'ta \.'e Ctııuoi 

Cindeki 250 milyon Çlnll ne me k.luı 
arazideki istismar haklarını aynı in
ılltere ve Fran....a hükiı.mellerinin Ja .. 
poll)'aya terket.memiş oldukları. bu 
mmtakanm sevkülcey~. lktL'>at \'e ti
caret merkezi .!}an,haydakl a!..keri 
kuvveUerinl, donanmalarını ('ekmf'· 
melerindeo anlaşalablllır. Yarın belki 
bu kuvvetleri de çekecekler. l"akaı 

ne de olsa, İn&'Ut.ere ve Fransanın 
Avrupada Almanya ile harbi. l."zak 
prkta Japonyaya daha kuvvetli ve 
bflkim mevkiler temin eylemiştir. 

BirJttlk Amerika, bahri btiy uk kuv· 
veUerioe rağmen. u...'iSulharı·ke in· 
den fazla uzaklaşmış bir vaziyette, 
Cln sablllerlnde ve Japon denizlnde 
Japonya donanmaslyle yalnızca har
be clrlıjme:rl &öze alamaz ve böyle 
bir karar veremez:. 

Çin milli istlk.lali ve ('inde JaPon-
7& istbmarına bu muvaJakatler, Ja
ponya ile İnl'illere ara~uıda samimi 
dostluklara, m~:ırekete yol atmak
tan uzakta bulunmaktadır. ..\.lman
J'& siya.si mahfilleri \'e ıa.z:et.elrrl, 

İncllterenin yarın ilk fırsatta Ja.pon
yaya J"ükleneceiinl be7an ile Tokyo 
hilkOm.etlnl, .Japon uınumi efkarını 

tahrike çalıııyorlar. Japony:ı ıazck

lerl, bü.kfuneılerlnln Sovyet Ru.sıa 

Ue anlaşma ar&ularını, yeni muzake
releri anlatı:rorlar. l\losko,·a hıikia.

meü, Japonya Ue yakından ve sıkı 

dostluk temini plinını hakikat hali:. 

ne &"etirmekle ufr~maktadır. 
HAMİT NURİ m:vıAK 

Karadenizde Fırtına 
Devam Ediyor 

Karadenızde şiddetli bir fır
tına hüküm sürmektedir. Küçük 
vauurlar tamamen Jimanlara sı
ğınmışlaroır. Birçok vapurlu da 
Karadenize çıkmak ıçiıı. Boğazda 
havanın açmasını beklemekte -
dirler. Mersinden ıl:imanımıza gel
mekte olal}. Denizvollarının Tır
ha.n vapuru ik.i gündür Akdeniz 
linlan.larından birinde kalmıştır. 
Hareket etmek üzere havanın aç
masını beklemektedir. 

Çek:yaclak:l Is yarı 

·• 

• 
Çekoolovakya'Dlll ııon Reisi Cumhura Bacha (ortada baslonlu) bir ıulnllde 

Kopeıılıar, 19 (A-A.) - Polllkaıı 
cuetewl Pras a11hablrl ,.a..,.or; 

Bücam kılalan cuma sabahı Ma
sar71t ltolleJlne bir ba*ın 7apllll!Jlar
dır. Bir vok talebe recellk ln7afetı1-
le mücavir Yqoalav talebe 7orduna 
kaçmışlardır. Yuroslav talebe de 
laücuın kıtalanııa kartı Çek arıu.-

daşlarb'le birlikte mlicadolo •lmlt· 
lercllr. 

Hususi miıs&a<le olmadıkça hasla• 
hanelerde z!yarel yuak odllmlşllr. 

Berfin, 19 (A.A.) - Alınan ajan
u, Pracd.a ve himaye idaresinin dl
fer bazı tehlrlorlnde örfi idare llln 
edlldltlnl blldlrmqtlr. 



SAYFA-C 

Nakleden: Faik Bercmen 
Rio dö Janeyro'nun sokak.lan 

mü lhi.ş .kalabah:ktJ. Herkes kar
naval bayramını tes'it ediyordu. 
Kalab~ arasında, ilti kişi ko
nuşarak yürüyorlardı: 

- Katil ka.;arsa fena .. Bugün 
diğer arkadaşlar izinli. 

Bunu söyleyen b~ taharri Pye
rira Jdı. Muavini ses;ni çı:kar -
madı. 

- Ben, bugün mutlaka katili 

ya kahya.cağım. 
Bunun ii2ıerine muavini başı

nı sahladı ve: 
- Her şeyden evvel şunu unu-

1ııyorsuııı., dedi. Daha maktulün 
liın olduğunu bilmiyoruz. Kollar
la baş meydanda yok. Önce onfa
rı bu}alım, ki ... 

- Ben evvela katilı bu!Ma -
ğıım, gi:>recebin ! 

Cinayet, dün Zarkus sokağın• 
da ışlerunişh. 

Muavin bir ara:lık: 
- Gel §uraıla bir kahve ,.,.,_ 

lim. ck>di, baş.ımız dinJ.,ıı.sin d 

sonra ışe baş}anz. 
Sa.ntrııl kahvesine giroiler. Kah 

vedeki bütün müşteriler 'kar - 1 
naval kıyafetinde d i. 

Pycrira"nın gözü bırden , ya - ı 
nı b lanndaki masada şarap i- , 
çen ve sırtında uzun siyah bir 
pelerin bulunan bır adaına ili>'ti; 
muzaifenııne gulerek a.r .ıdd na 
doknı eg.llip: 

- 1 kati.l budur' ~. 
- Bu mu? 
- Evet ... 
Uzun siyah pelerinli adam bi 

şar aı> şişesini boşa 1tı p dikti. Son
M t~Mıa doğru yıirüyerek pa
,..,,,nı verip çıktı. O vakit ~ta
harri arkada§ına: 

- Haydi 'kalk ded i, onu t akıp 

edeceğiz. 

- Peki bunun util olduğunu 
:nereden kest.lrdin? 

- Bıraz sabırlı ol .. Ben 1K v ap

tığımı bilirim. 
Hızla çıkıp · erlediler. Pyenr .. 

sıyah peleri.ıı.li ad:ı.ının J anına 
yakla§ınca onu yaka · ından ıu -
tup: 

- Dur, dedi, 9eTI.i Zarkus ema
y.eti ile mazmın olarak t<>V'kıf e
diyonım. 

Adanı gü:lümsiyerek ommı}a
:rını silkti: 

- Öldürdüğüm adamın adını 
bi.mek isterdim, dedi. 

- Sana onun ismini sonra söy
~rim, şimdi kollarla ba§ı ~reye 
koyduğunu söyle! 

Tun bu sırada eoııı.eta bır ka -
iababk peydahlandı. Herk~ b..
şeyler soruyordu: 

- Ne :;ap~ acaba? 
- Galiba sarhoş_. 
- Amma tuhaf if .. Bayram giı-

nünde biJ.e insanı yakalıyorlar. 
İki taharri, yanJ,annda maznun 

olduğu halde kalabalıgı yararak 
bir otomobile atlayıp müdüriye
te yollandıar. 

• • • 
•Pyenra, rnaınunu karşısına 

oturtup: 
- Haydi bakalı.m, dedi, sorch* 

ılıanma doğru cevap voer; kollar
la baş nE-rede? 

Siyah pelermli Mlam başını sıd-

lıyarak; 
- Söy lediklerıııYııden bir şey 

anlamıyorum, dedi. başla kollar 
m>? Bu da nes:i? 

- Senin adın ne? 
- Bunu bana ne hakia sonı -

yorsun uz? 
Pyerira elını kaldırıp adamın 

suratına bir yumruk el<ti : 
- Adın ne, ııöy.le be herif? 
Adımı aldırmadı ft yine gü -

liiınslyere'k: 

- Evvela benı k;mi öldürmek
le ittihaıın ettiğ.ıniz.i söyleyin! J)e... 

dı. 

Baş tahıııınnm tf'krar elı kalk.-
1ı ve adamın suratına indi: 
~ Sorduklarıma cevap ver, 

oksa kar~am! Dün g~>ee nere
deydın• Zarküs sokağında ı!«

~J mı? 
' Maznun kanayan dudağım men 

ılı1ilesıldi. Pyerira vine gurledı: 
C< vap i •eJ'S<".ne. domuz he

rif' Ve arkasından yınc bır vum
r uK ektı . 

O ~aman mud in b~ taharrı
ıun kulagına eğilerek fısıldadı: 

- Pvenra .._\ıl ol&<'aksın 

onra'? 
- Sen kan-ma' 
Pyenra bu •• adamın kolu

nu tutup muth b r surette bük
tıi: 

- ;:;o le adın ,,.,. ' 
Adam yine cevap'~ ' · 

undi n s<iyle1menır.) o

lunu bulurum, b< 11-. 

O vakıt maznun; 
Adım Fraruns'ko Saoo;ıo"dur, 

Jedı . 

- Hd. şöyl.e yola gel! Şimdl 

anlat kollarla başı nereye sak
ladın? 

--.130 le b.ır evden .aberım 

) ok. 
- Pekı neredc> ça-lışıyor.;un? 
- Orı ono Mıdiros şirketın ·n 

ortaklarındanım. 

:'dua\ •n bunu !filticc .. P)em a
: a donerek: 
~ G<irdıin mıi dtodi, bu işte ya

rnldın' 

HeJm<n telefonu açıp Oriyiıno 
şırlı....tini buldular: ve şirketlE!l 
Fransisko Saboıo'nun ortak bu
lunduğunu ve Na1ıa Vekilinin ye
ğPni olduğunu öğrerıdiler .. 

~unun üzeri.ne çarnaçar a
d&mı bıraktılar. 

Fransısko müdıirı;yetten ~ıkrn
ca bir ta1mye atlıy arak doğru 

santral kalıveıııne gittı; voe ora
dan demin emanet bırakmış ol
duğıı kuçıik bir va Üzi <tlıp. onu, 
orada bekle~kte olan kapalı bir 
otomobile bindi. 

Otomobiie gi.rip yerleşiınce ya
vaşçacık vıı.li2i açtı; valizde ke
sik bır başla iki kol vardı. 

1-'MK BERCMEN .. - .................. .. f HALKEVLERI ı ............ " .......... J 
TDISİL 

-• llallıe-•: Hallı.evi 

~ .. - - 11/111919 
saıı ~· K...ıuı .ı.ı -
H-i .. yla lenu.11 ed-ınlr. Da
vt&l)'tolrr idantkn ahaır. 

Tefrika :84 Yazan: Ziya Şakir 

Dedi. 
Cııswnın bu soz.le.-1, dinliyen -

lerın kalplerine, büsbütün dehşet 
verdi. 

' 

dusuna d«hal hareket emri ver
dı. 

Resulu Ekrem, kendi ordusuna 
' üç kat faık olan düşman oıdusu

na yapılacak taarruzun mahzur-Kııreyşlile~n iyi c:lüşunenler, 
Muw.ımanl.arın bu muharebede 
C<1nla başla ilen atılacaklarını 
ve lslamiveti buyük bu- tehlike
den kurtarmak icin hayatlarmı 
hke savara.k bıiyiik fedakarlık -
lard bufunacaklarını tahmin e
diyorlar .. Vukubulaca.k bu llnlı 
.kit n ön unu a mak için, EbU
c<"h ıle onun taı a1 arlannı ik
ıı, c orlardı. Fakat b~ 
muuff k lam~ardır. 

Ebuce , bu münakaşaların 
tcvlıt edeceği Akibetten iırkerek 
harp al htar ıgı umumi bir şe
ltil almadan ışı bı irmek istedi. 
Ortalık a~dınlar aydıclaınb, ., 

larını derpış ederek, ınüdafıwı 
vaziyetıni ihtiyar etti. Ordusunun 
arkaswıı Bedir sahrasının garp 
cephesinı t~kil eden tepelere ve-. 
rerek askerlerinden saflar teşkil 
etti. Ve kendisi de. bu safları ta
mamen Riirecek. ve kumanda e
debilecek bir yeri, kumandanlık 
karuıııahı ittihaz etti. Askerleri
nın kendisini kolayca &ôrebilme
len içln oraya çalı ve çırpılardan 
küçük bir sayeban yaptınverdi. 
Ondan soma, asker saflannı ı.,l-
1işe ııeçti. 

İsl8m ordusu, gayet mwıtazam 
ııııflac halinde .idi. Resulü Ekrem, 

Tütün Hakkında 
Tarihi Malômat 

JllEHMET KEMAL il •lı.ıldar) 
- fiılüa halı.lı.mclakl tarihi malü

mat nedir? Tütün nerrde çtkmıştı.r? 

- Tütün orta zamanın sonuna ka
dar AvrUp&da tamamen meçhuldü. 
llrioW Kolomp Amerflraya l'illlil 
saman orada bu nebah &'Ördü. ~Sj>n
a AvruPQa l"'linll Ve plılılı. laam
mtım elti. • 

OSMAN NURİ (Eyüp) 

- Şelrlr meclisi azalı.n ka.f sene
de bir tlefa seçilir? 

- Ber din 1.ı.ıa bir kere ~Ulr. 
SALİH NACİ < Üslılidar > 

- Şlrlı.ell Hayriye idaresi devle
tbı _.. .;dır, 

- Baıır.. ismlııden de anıa.ııa
oatı lhttt ~lr tfrkelllr. Hlsııe senet
leri vardır. Aluıır ve saldır. En çolı; 

bbRsl olaıı en alıade nıe lfürilı; 

Ner. 
IJULUSi (İıılaııbul) 

- Şeblr llyalr-na ~lnııell ~ 

ne yapmalı? 

- liJeblr liyaLr .. ıı müdiirliifüne 
mürM'aa& etmek icap toder. 

KAMİL (Ayvuıııaray) 
- Avrupaya t.aleobe rinderilmesi

ne &!! eh etllldl. Yeııılha lflmek 

ı.ıı .. - tla sldeblllr •I? 
- VffileUn teblll'bttkn ••••plan 

ıa&DP)'8 ritt 7eaJtkD V97a eskiden 1 

be.rlres A'VntJNt.Y• talrıaiılf' devam e
der. 

- Avrupa.da ka( llra ile tahsilime 
dtvaa e<lebUlrlıDf 

- Hiil<Wııel lıu JıusıWa hu mem
lelı.et lem lılr milı;dar lesl>tt etmişür. 
Bu -dula ıe.lnlllr. 

Bauea ba mlkdanla.n faılpsma hil
k ümet. dntz Yerm.ea. 

Foloğraf ıs hı il! eri 1 
Eiıe fcıtoğrıfınızı gönderiniz 1 
kim oldufiı;nulu söyliyelim 
iSMAİL YÜ

RÜTEN tistan
Jal) - bı bip
li ve oaıı.ıı.an bir 

Up. -- ı:rt
lik ya-. K .. di 
lşlnd•ıı başlıa lllr 

f<Y d-es 

Dilı.lı;al -
tuvveWdir. Ar· 
llaılaobtı lnrnet
lidir. 

* NAİL TtlD 
tSlllfte) - M._ 

ıevaırı bir ırenc ıı
pl. Kendi lıallacle 

eabpr. Arbdaf
lanaa 17llllr 11'P· 
matı ııever. Zelı;f 

... bnıQ'qbdır. 

Falıat blru -
tQWr. 

Yarala r 
'l'acadu bir larafmtlaıı herba.ııa1 

lılr ..,11ep1e olu ıaralanla kan at
muı -.ı lehltlı•li elablltr. 

F.ler kan fil ftqlnde ise fışkırma 
sareU.vle eılıar. Ba yaralmm çok kan 

aıı- ııebolliıeı verir. O -
htmtn da.marı ballamak Jaau.du. 
Dai ~ ise llı.i lalıla nıa aiaç 
JNU'OUI bal•P birini kana7an uvu.n 
ÖD1ine dlierlnl arkasına, evvr:lll.ine 
mu,·u:i olmak üaere koyarak &ahta
lann ac:larn11 blrild.rtne bir l• ,·eya 
meD41111t sıkwa ball•ru••r. 

Bir 1araluwı ur- lıakaealı. 

ki...w ••-"eli ıtarnakiaruu 11-eli ve 
bi.r lıru ile saba.DIQıp ellerini SJ

eak ~u ile' Wnıbc.e ydl...ııdır. 

bu saıfların, araı;ında-n ağır ağır 
ııeçerek. her neferini jliizden ge
çirdı. Ve bu esnada, garip bir ha
dise vukua geldi. 

Medine>lilerden (Suva~ isminde 
bir eenç, saftan biraz dışarı çık
mı tı. Resulü Ekrem, elindeki a
sa ıll!, bu gencin çıplak göğsüne 
dokunarak onu hizaya getirmek 
isledı. Fakat Suvat; 

- Ya Resuıallah' ... GOgsümü 
acıttın .. . Sen ki, hak ve adaleti 
emredivorsun. Bu hareketinden 
dolayı. ben1m de sana ayni su -
retle mukabelede bulunmamı ka
bul etmelisin. 
~i. 
Resulü Ekrem Efendimiz, hiç 

tereddüt etmeden göjlsünü aça -
rak: 

- Hakkın var, ya Suvat! .. Gel 
Sen de benim ıııöliı;iimü acıt. Hak
kın kahnasın. 

Dive, mukabele etti. 
Suvat, derhal ilen atıldı. Reıiu

lü Ekrem Efendimizin göğsünü 
ö.pmiye bqladı. 

-. Ya Suvat! ..• Niçin öyle ya
pıyorsun .. Neden, hakkını alını
yorsun? •.• 

Diye, sual va.tici oldu. Suvat, 

IK D A• 

Alman Orduları Nerelerden T aar
ruz Ederek Bir Netice Alabilirler 

YAZA N: 

1 Emekli General Kemal Koç6r 1 
Muhasım ordular, çelik duvar

lar ar.kasında ve karada silahla -
rile neticeyi e!de edemiyccek va
ziyetle t.eklemekteclirler. Büyük 
harpte silah, tah.kima·a galebe et
m ek imkanlarınr bulmuş gibi idi. 
MazinJn, voban ve Briyalmon sis
te> ı Alman tekniğinin zadesi 
olan 42 lıklc k~nda, rolleri
ni ifa edemiyecf'k bır duruma 
dıi mü ıi ; Belçika kaleleri, A! -
man aftır topr;usunun fışkırttığı 
ateşler altında ve birı diğeri ar
d l.!' l"o sukuta mahkiım kalm.şlar
dı. Verdun, mudalaa kudretini, 
çok daha ı a zla, müttefik ordula
rın manevra kabiliyeım., ve kırıl
mak bilmiyen fed;ıkarlıklaıına 
borçlu idı . Frn nsa ı.mal r 
miınferit kaklerin, sevku<.ceyşi 
ihatslara karşı bl _ üK ou en'At; · 
teşkil edetnediğı de sahıt olm\" -
hı Alm•uı ordusu ı.ag kanadile 
Parısı bıle teh<iit ediyordu. 
Buyıik harbin wrdiği der>, İs

\~çre hududundan denize kadar, 
delik.>ız müstahkem bir mın taka 
ı.e Fran a şark sın.nnın kapatıl
masına mecbur e.ti. Tahkimat, 
knvvetlerin tasarrufu ve herhan
gi diğer bir cephede, maksada gö
re istihdamını da temine in1kan 
veren en emin bır nıanzumedir. 
Bu mecburiyetle Alman ordusu 
da daha son istilA ı,efrrlerine baŞ
larnadan, Majino"ya (Ve;vall) le 
mukabe e etti. 

U!ıık hesapların kati muhase
belerle tasfivesı cıhan . siyaseti
nin de esasını teşkıl ettij!ine gö
re anca-it muhasım ana orduların 
musaraasından doğacak netice kat 
iyyeli üade edebılır. Bugün, her 
iki taraf ta Qzami himmetle ayni 
gayeye dogru yı.irümektedirler. 

Bir harbin milyonluk ordular i
çın istilzam ettiğı masrafın ta
katfersa oldukunu bu sütunlarda 
bazı misallerle zikretmiştik. Harp 
masraflarının, hele menbaları 
U'Jll{in olmıyan memleketler hal
kına indirdiği darbeler, bu mem
lekette neticenin biran evvel a
lınmasını mecburi kılar. Abnan
hır, tabirleri veçhile, yıldınm 
süratile harbi sonuçlandırmak 
kaygusundadırlar. Bu, Alman ma
li ve ıktısadi vaziyetmin de elim 
bir icabıdır. 

Holandadan İsviçreye kadar u
z.an,, Alman cephesi, takriben 
1000 kilometredir. Bu çok uzun 
ve ivicaclı cephede asıl hareket 
hedefi, Majinonun ötelerindedir. 

Holiında. Belçika ve İsviçre
ye karşı vukuuna ihtimal verilen 
te>;ebüskr. Rhin'in ötelerine at
lamak kin. emin köprüler elde 
elmt>k maksadını istihdaf eder. 
Fransan:n derinliklerillıl' doknJ 
ilerlemek istiyen bir ordunun Bel
çika ve Holaııdayı ihmal etmesi 
de mümkıin değildir. 

Bu tesebbüslerin muvaffak ol
ması halinde elde edilebilecek ka
zançlar söyle hülfısa edilebilir: 

a) 919 sevkülceyiş ihatasına 
müsait bir zemin veren .Belçika
nın Alnıan taarruzlarını karııılı-

gülerek cevap verdi; 
- Y iı Resulallah ! . . . Ben.im ne 

haddimdir ki, senden kısas talep 
edeyim ... Maksadım, senin yük
sek dinin uğurunda ölüme hazır
landığını u dakikada, sevine se
vine ahirete gitmek iı;in, yüzümü 
gözümü mübarek cismi.ne sür -
anekti. Bu maksadım basıl oldu ... 
Artık. sevine sevine can verebili
rim. 

Dedi. .. Suvadın bu sözleri, Re
su lü Ekremi son derecede mem
nun ettiği gibi, işiten müslüman
ların katblerine de bir kat daha 
fedak.Arlık hisle!"i verdi. 

Teftiş bittikten sonra, Resulü 
Ekrem Efendimiz, asker saflan
mn karşısına ııec;ti. Yüksek sesle, 
ordusuna şôyl~e hit3'P etti: 

- Müşrik !er size yaklaşsalar 
bile, emir verilmedik;;e, yerleri
nizden lı&I'clıet ei:ıniyeoeksiniz. 
Kendi fikir ve karantl.12.la. kılıç 
çeki:p düşmana hücum eyleıniye
ceksiniz ... EvvelA, ya-lnız ok ata
cak ınız. Ve oklarınızı da .israf et
roiyerek, büyük bir dikkat ile, 00-
deie isabet ettirıniye çalışacak -
sını.z. 

Dedi. Ve soıı.r&. Yanıııı.a (Eb(lbe-

yan sınır kaleleri arkadan vuru
labilir; 

b) ıouo ıdometrelik bugünkü 
cephe Ü<;te bu e kadar k.saltıJ -
mış o.ur 1 

c) Franoız - Alman cephesin
de> t~arruzun çıkmasrna imkan 
ha:ı;ırlıya Rhin'deki tahkimat 
dır~ğ · e lü n>burg arasındaki 
100 kilon.e 'rr:ık cephe genı~letil
mış ve bu suyede taarruz ordu -
sunun wanevı:a kao ıyeti arttı
rılmış olur: 

c.ı İş;ıal edılen ufak memleket
ler kaynaklar.ndaıı .stifade etli -
lir "e artık bu memleketler sı
nırlarında kuvvet bırakmak mec- J 

burıy .. tıne dü ·ülmenıiş olur. Bu 
mtmlekc-:~c rın g3.Jı sıras1 1. cı a t'm 
nı v c·ı vali fr . :• · teşkila tııı a ve- • 
ıı . ebı lir Ordu, k smen de diış -
man mem ekette yerleşmiş ve bu 
suretk nnaı "rdun ükü nisbcten ı 
hafi!Jem olur; 

e) İk.i mul'!"fik memleket ara
sındak rı bat yolu, yakmdan teh- ı 
dı t edilebı ır. Bugün Man.ş geçiş 
hareketleri büyük bır emniyet 
altında cereyan ediyor. 

f) Holanda ve Belçikada tesis 
edılen hava üsleri ~'Ok daha yakın 
hır voldan Britanyarun en mes
kiın bö'gelerinı tehdit edebilir. 
Buna Almanların büyük ümitler 
bağiadıkları göru:uyor. Zaman 
g~mekle bu fırsat ta elden çı
kanl.mı,ş demeklir, 

ıü Tesis edilen denı;ı: üsleri ~i
mal denh:ınde denizaltı teı;elıbüs
lerini kolaylaştırır; (Rhin) rnan
sa b.ına kadar istifade \emİıD edil
miş olur. 

h) Yeni ibülilarla dahili ef -
kar tatmin edilir. O efkar ki, bu
na alışkındır; 

i) Hasım ordulan kat'i netice
ye ~ötürebilecek meydan muhıv 
rebelerine (meselli Belçika ara -
zisinde) icbar edilebilir; 

jj Holıanda ve Belçika kıyıları
nın ihraçlara karşı müdafaası, 
bugün.l<ü ihtımaller düşünülün -
ce, kolaylaş~ sayılır. 914 te Bel
çikanın işgwli, İngilten>ııJn har -
be derhal karışmasmı intaç et -
mışti. 

Bu mütalealar, bltarafların hu
zurunu bozmak istıy1>111er için çok 
~az~ptir. 

Kat'i neticeyi e~ etmek is
tiyerı bir memleketin, askeıi mak
satl<ırı okşamıyan siyasi dfu;ün -
celere yer vermiyeceği de, son 
yıllarda. bütün vuzuhile anlaşıl
mıştır. Bu vaziyeti bütün acılıği
le gözde bulunduran her üç bita
raf memleketin de, isti.klfıllerini 
silahlarile müdafaaya azmettik
lerini ııörüyoruz. Yarın içim en 
bitaraf ve en medeni ıınemleket
lerin bile yurtlarında ve yuva
larında ıisud.,,.yaşaınıyacağını yir
mincı asrın fütuhat prens.ipleri 
artık öğretıniıotir, sanıyoruz. Si
laha davanınıvarı, baıı.ş, manasız 
dır. Yarın da. istik1iıli için çırpı
nan her memleketin dişinden tır
nağından arttıracağını teslihatı
na l.jhsis edecekini ve dünyanın 
daha uzun asırlar tam bir emni-

kir) i alarak, kumanda mevkii 
olan sayebana çekildi. 

Sayebarun civarında, (Sa.it bin 
Muaz) ın kumandası altında, elli 
kişitik bir kuvvet bulunuyordu. 
Ve bu kuvvet, küçük ordunun 
(ihtiyat) ım teı;kil ediyordu. 

Görülüyor ki. Resulü Ekremin, 
o ~orduyu (tabiye) etınEııi.. 
Harp usulüne dair verdi/ıi emirJe.. 
ri .. belki de, bütün dünya ordu -
lan.wla ilk defa olarak bir (ihti
yat kuvve1i) ifraz eylemesi, bu
günkü muhar11be nizamlarına pek 
ırnfu;abihtir. Bu da, Resulü Ek • 
rem Efendimizin ne büyük bir 
ask.erlik dehasına malik olduk • 
larına en sarih delildir. Çünkü, 
evvelce de münasebet getirerek 
arzetmi~ük ki, o tarihtto, Ara • 
bistan ç&ıerinde, (hwbetmek) 
demek, a)leak siliıhlı iki insan 
kü ti esinin biri birine saldmrıas1 
ve biribirini gelişi güzel bol(· 7. -

laması demekti. Böyle muntaam 
saflar ıeşkil e1mek ... Emi.r ve ku
manda ile hareket eylemek .. El
de buhman harp vasıtalarını (ya
ni, okları) idare ile kullanmak.. 
Her,,,ihtimale ka?'Şl bir (ihtiyat) 
kuvvet.i ıı,yımıak lı<let ve usulden 

ŞER iF HULO SI 

İsmail Habip, cumı.arb'et ·-- j 
alade Jılıaalafa Nibad"ID "Metinlerle 
muasır Türk edeblyau tar.ih.i,, Mllı 
..., melı.lepieı<le olı.ıuıaa lı.ilabında. 

-v••I 7..w.ıan ıiıolermek l~ lıelJ 
malı.al• ııeşrelll ( • W•ci tqrln - 8 
İlı.iDcl tctrlıı 1939). Keııdi8bılD de ı
Uraf eUiii ılbi, bıı 1anhflan bazı 
arkacı...ıaruıın irşadlıle, ve lıilıaell

alub 1an1tmı Ue balallllmif, lıuıalar 
da ancak kelime ve veabl Jaa&alarıa· 
dan ibarettir. Falı.al, il&rala meebu
ruz u, bu ımıerlleD yıuı.h,ların mü· 
Jıiın blr )Umu Türk matbıı•wlıtUUD 

telılnik kusanmda.n, mülalm blr kıa
mı tla iıımaU Habip ve ar1ı;..-.ıan
nın bu kr:llmt"Jeri lndi blr landa •
Jr.umalaruulao tlotdutu dlıııttlf'. M
nunda lilı ırdllt"ml1ecek kadar aza
lır. Yalnız, MttSU.la Nlbad'ın kiia
buıda İsmail Habibin 'ft!llo ve lutfl-
7r: Ur: alüası olmadliı lcln, ıöGe
ttm•dıil mtiblm lılr ıı.ı ,.....,.. le· 

mas edelim: 
1\'Jusbta Nibadm "Metinlerle- mu

asır Türk edebıyatı tarihi" kltabı
ıun (ikiDri tabı) 239 uncu sayfasın
da Abmel Vefik Pquım Jlloilen'
d•n adapte elllki Asarı• komedisi
Din lıir balisası ve ba lı.omedldo 
bh parça vardır. Bu parpJa kon•
Jan serlevha, Mar~l Braunaehvlm
ırin La li\teralure !rançalse etucııee 
dans les textes adli kftabmm birin .. 
el cUdlııde Molten:'deıı L'Avare (A· 
DJ"J"anlD aslı) ndan alman Jl&l"O&J& 

toıımllf L' Avar vole nin llirk1'<51 
0Çalınml:j pinti,, dlr. Bu sıfat te-rkl
lılniD lllrllııe olmadttım ııöılemiy• 
lilnm yolı;\ar. Çilıılı;ü, aıılatılmalı: is
lenen ''plnllııln par_,,. çaldıl<lan

dır.", yolı;sa Jllaalafa Nilıa4ın terki· 
binden eplıplap •çahnm11, ve1a eş

l<b'a tarafmdan dal• lı:aldınbnıt plıı
ti,. deilldlr. 

Yine Qnı kJiabm. ~Dl &abJ1llD 

:ıa-111 - -- .._ ..-
Paşaıını Jllollere "dto maıuam olarak. 
lerc:iime eltiil A.......ı (Jlliaaııllıro
pe) 11J1 lıalilaaa vardır. Ba ıuıtAsada 
Mustafa Nlbal, m.,.ııar lı:omedlnbı ı
lı:l 1ı;a1ı....-ı Alaeııle'le ceıtmeııe ı. 

tin "lablaUerlııln ullıitn& ra&meıı 

evleRlrler.,, der. BYYeli, aer ba lkl 
-..a evleıınıool71e - _.._ 
(BaJrmıw• Jl)8anllll'ope, beflDcl per
de, ........... ııaıuıe, mıara ff-116), 
llaalJ'mı, ita -rinde Motıere, Alceo
te'i lııaaıılar ara.<mda 7apmalı.laıı 

ııdrel dlll'an, Ceu.ıaeae'l de risel 
lıadın e1ıınalı -n!arm Dllfallann· 
4uı .. .,.•end•P iola cemlsret ilinde 
y_..aıı.lan lıaa tlll)'an iki llp llbl •· 

le .... , ••• onlanD ltirletmelerbll -
tea tmlrtnv=''4*'nıer. ba are&lt e-

yet hava.sı içinde y~ıyamıyacağı
nı zaman isbat ediyor: Yurt mü
dafaası mukaddes ve her şeyin 
üst~dedir. Bu müdafaanın bü
tün sebeplerini hazırlıyanlar, is
tikbalden emin olabilirler. Za -
manımızda infirat politikası if
liısa mahkumdur. Balkan itl(ha
dıru.n doğurduğu mes'ut neticeyi 
tebrik etmiyen bir Balkanlı dev
let kalmadı~na artık kanaat ede
biliriz. İtalyanın, vakit vakit bu 
sütunlarda münakaşa ettiğimiz 
askçi vaziyeti de barış hesabına 
büyük ehemmiyeti haizdir. İtti
hat, kuvvettir ve Balkanlar, bu
günkü huzur ve selametleriJıi ba
siretli siyasetlerine borçludurlar. 
Garpla yeni saldırış hareketleri 
bekliyebiliriz ! 

del(ildı. Hatta bu ~ekilde harbet
mek ne bir ferdin ve ne de bir 
kabilenin aklından geçmemjşti. 
Şu hale nazaran R~ulü Ekre.ınin 
dehasile ilk müslümanlardan mun: 
tazaıın bir ordu teşekkül e tın iş, ' 
ve vine bu yüksek deha sayesin
de bir harp nizamı te-."""üs eyle -
mişti. Bu da, İsliımiyetİll tanıa
milt? aska-lik üzerine müesses 
bir din olduğuna en büyük bir 
:işaretti. 

Resulü Ekrem Efendimiz, 
Sayebaııa c;ekilıliği esnada, 
artık düşnan ordusu da be -
!lirdi. Kamıa karışık bir halde, ya.
v~ y ava:; Müsliiıınan ordusuna 
1ıakarrüp eyledi. 

Her şeydeon evvel, jcap eden led 
birl.eri alan Resulü E!ttem Efen
dimiz, artı« şimdi duayıı bıtşla
dılıK-: 

- Yarab! ... Şu ehli iınan ordu
su helak olursa, yer yiızünde sa· 
na ibadet eden hjç kimse kalmaz. 

Yarab!... Beni. yarc!ıınından 
mahrum etme. 

Yarab!. .. Bana v&detnıiş oldu
ğun nwırat:ı, serıden isterim. 

(Niuı Yar) 

ııerbıe lı;oydutu llomlll ........ ıı.rı
leııllnaif olaıor. Eoerin bıı tnall&81-

nı deifılllnııelı, onan lıölün meslıel
~ rdelmelı, Motıere'I ıuı-ı
llzleııtirnıet olar. Battan dointsııua 
lrıuısuca uaıım"' altlide bir mell
lep kllabmda bulmak mömlı;ilıulli. 

İsmail Habibin ""Edebi ycnilığimu. 
adlı lttlalıma ıelbıee. e Mulafa Ni-

0 

badin lıllalııylt ayw ayarda -
cıalı. bir edeblıa& tarihi olmadıiı ıl
bl, modern bh ·•ıeu.eretüwmn., 

lllle ıleilldlr, fİİ.llkü mahimalın tev
tdkl bakımından ibnUemJ.n Malullui 

Kemalin ı-Son asır Turk şairler~ b
olar ols1uı 'l"Y&n• ilimat deiüdlr. 
l'aplıtı ııoJı. fed yanJ.,.lardan bir lı;a
~ına temas edrlim: 

ı. İıımlhas 1aıılı ları: Kilabm -
labtncla (llemzi kllap evi, 1937), 8. 
198 de, Abdülhak B&ınldin Tarık

mdan alman bir J>&J'Çacla Misi bln 
Nua,.r'ın adı İbn Nasir &lara.k ka1-
dedUmt,ıir, yanhşlır. Bunun doiru-
8Uno, mUellil, İsli.m anslkloped.IAlln 
üçıinca dldlnd<kl Mıisa bin Nm17r 
maddesine lıalıara1ı. bala bilirdi. 

2. v.- 7aal•: IUlabm ili 
uncu !la7f&anda Ceaaıo Şab

ait bir turtn bir lllllRal .. -
kaJ'dedll•lt'dr: 

H usn ile, ştr ile, aheng ile yoktur 
M-....ı ıllr lı:eliınalıı.I ll'r de· 

iil, şlr olı.lllllalı.la Jıem llllmllJI ..a
nuı deilıfl..vor, Jıem de vesin ltos9-
layor. "7n• samanda abcnk keffmni 
1anlış olarak ahPnC' "lf"kllndf' llayde
dilıtılştlr. 

3. Tevsik hata ı~ Kitabın 380 Un
ciı sa3ıfaınnda ( ·aıır 5-6> da Halit 
ZJ7adaa babsC"derken: "İınnirdf' ("i

kan Jlızmet na.-ındaki ra1:f'tey1.· 111a
kaleler, hikavrltr, men-1urf')f'r yaz
mQ"a bafladı. .• deonill~or. Bu t!timle

* .....ı •eçrn mupht"m Hızmet «·l
_...... Hallt ZIJ'• ~ sal ve St

rit Eff'ndi tarafından kuruldoıu 

...Kırk yıl (('.il s. 66 'e- miıl«"ak)ı)) 

u &Dlaldnuşlır. 

4. TUrifler: Kila.p&a 'amık Kt
maJID intibah ve Ceı.nu romanJana
dan ba.bsedlllrkf'n: •·o de\:lrde Jo'ran
sada iki nr:vi rom .. e1hk vardı: Biri 
VJk&or Hic'onun riyaMt.bdf'lli bö-
7ük romantik şairler tan.tından ib
da edilmekle olan edtbi roman, dt
itri de Alex,aadrt: Damas Jtere'in 
rtıasellndelıl ltllıi.yecller laralmılan 

ricada ıetlrllmelı.le olau iml~aııe 

rem.an.,. den.b'er. E\.-vtla. Jntibalun 
Ye eezmmm yaıııldıllart l!llt-91 
(187'-75) ııe•elerlnde F.......ıa Vllı;

.. r Hilr•mı ve AlexanllıT Dunas 
Pen'lu roman &leminde '9ktuı 181-
tlıklumı, MDQen roma.aUk tfeyirde 
lllle v11ıı.r Hliloıı ... ve .,,._ Pe
re·ııı • devrin lıllylilı. nmancılan o
lan BabH, SU.r:ndal, G. 8and 7um
da lili bir kıymellerl oldahn• ııu
lıes lıUir: Sallaeıı, Namılı. Kemal, 
Hlilotlan n Damu Pen'- ..,..., 
bahsinde miiWeeelr t>lmad.Jimı, in
tibah romaıımın ilk kısmında Alex
andrr Oumas FIJl;'ln La Dame aux 

cameıicıs'sındM •ölhf'm ....... 

i-aıı Halılbi lelı:dp etmtk lecllr. 

5. FAJebi şa.bs.i7eUeriD keyfe ıNe 
1aa1t1: Kilabm 253 üncu sayfaaıııcla 

<•llr 4-7) de: '"Ahmet ->llllıal E
feıadiuin effrıerlnl ayrı ayrı tetkik& 
bir df'fa bakin yoll;tlll'. l'Uılertt e
serin arn arn ktkllli cUUt:rlr: klb
ba mahıaeıır. Sonra böylr bJr tt'l
klka lüzaa da 18'::'9r, cu.lt.u hiç 
blr l!'Mrl aünferJı bir k&kill. k.an~ı-

11nda Qalı.la duramu . ., dbo<. Ev· 
Vtü. bir edebi1aı laribcisl berbad,ri 
lıir ••barrlr halı.lı;ında - lıllbaııı;a 

lllr melllep tilabmcla - böyle btt 11-
a&JI kullanank, onu ok.amamaiı 

l&vsiJ'e elmelı. mıııııısebolıiloliilnde 

lıııhmamaa. Suıben, Alıme& lllilltal 
.ali busün Y&flYaD, Ye 7ann daJaa 
fazla 1a1ılaeatı •alıalı.Ulı. elan 
llalk des&anlaruula. maullarmda, tıl
t.Qelerlmlle, Ye llh.. IDt'Yeat -'teri 
dayılllaa ıı.ttktl edeftk beııeri-blr 
ed<lllJ'al J&Pmalı., oereyaıııaa lıb

de ilk mimeullldlr. O, Taulmal 
.ıcvrlnde ıeııı. bir ... rjDvui edebl
,.alı ıapmııia oalıttut N&llUlı: Kemal 

Y• arkatlatlanna ıı.ar.., bu eM1117a· 
im d.alıa ıenif bir lı.tilleıe hllap et-
91fl:I, daha beteri kıymetlere 7ük

.1elmesi için lalı.ip edlleeek yolu biz· 
ut eserleriyle - t.abü blru acealee -
•östermb'e (lab m111 büylik bir mür
puır. Efer ODU anla•••••k, İsmail 

Babıbia ya.p&ıtı ıibi. Abmel Ruiıni, 
Bliserln llalımbl. Zira Gök Alpın 

0

edebbal D&ll&rlreelai oepheslni Öıııer 
Seıfeddlııi, llefllı. Halidl, lıatliı Nh
Jlikmeil ilah edeme)'iL Bu isahı 

7a~ ltlıı, Alımet Mlllıalı llınıa· 

le ıJeill, llllAlıls merleri -•'- oe-

(AIUR • -• IQlııda) 
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ATATÜ K'ÜN 

------u- ıvasta mar aa ıye ı 
9 s~:;~rı:h;k::: .. ~·;;~~ 8~0: Yeniden Canlandı 
tanın Krizi Koma) 1 :ı yer Değiştirdi Şehrin Her Yerinde Büyük 
Demişti. Ebedi Şe1 şöyle cevap 

verdi: 
- Komünikelıer; ölümden an

can 10 - 15 gün evvel neşrodilir-
1.er ... Buna lüzum yok. Efkin u
ımumiyenin heyecanını teskin e
derek en müessir vasıta, bir hat
ta son.ra beni itoıı:rrnbilde görme
lerı o.acaktır!. 

Ve ... Tabii bu şart içinde ko
münikeler neşredilmedi.. 

.oı..ı oan.L.S, hta~ur.&:un 10 tem -
muz 938 pazar günü yaptığı mo
tör gezin~isinin sebebini iış.kar
land•racak mahiye.teyeli. Sözü 
oraya geçirdim. 

- ıvımor gezintisinin sebebi 
budur o ha.rle ... Fakat bu gez;n
tide Atat.ürkün fazla miktarda 
don.durma aldıkları, bu yüzden 
·bir zatürrie ~aıngıcı belirdıği 
doğru mudur? 

lJoktor izah etti: 
- Gel'Çi dondur.mımm fazla a

lınması bir zarar tevlit et~ i.. Ate
<i arttırdı ... Bron<it yaptı. Fakat 
bu, zatiirrie başiangıcı filan de
.ğ1 dir. Zaten zatürrie başang•cı 
diye bir şey yoktur. Ve Atatürk 
<Zatürrie geçirmediler. Ateşin ar
tışı dondwımaya a !edildi .. Bron
şı t tedavisi yapıldı. Ve bu a~ 
ile te<la vi ay larea sürdü. 

Doktoru gıda bahsinde konuş
turmak içi.ı> sözü o tara:fa çevir -
diın. 

- Üstadım; Atatürk rahatsızlı
ğı zamanında gı-da re,iiınini takip , 
ediyor muydu?. 

- Hayı·r! yalruz, sebzeye ve 
me··vaya ehemmiyet verıyordıık. 

Et, çorba, süt, yumurta ve ar
zu e '. ti;'.i yemekleri alabilirdi .. 
Yalnız i•tihasızlık kendilerini gı
da almaktan alıkoyuyordu. 

Bi.ihassa son aylarda yalnız 
mey va suları verıliyordu. Yani 
gıdayı dahi iliıç gibi kullanıyor -
!ardı. Sıhhatte bulundugu za -
mantar 75 kiloyu gösteren vücut
ileri bu yüzden son gün.erde 48 ki
loya düşmfuıtü. 

- Kahve ve sigara doktor? 
-Arada kahve .içiyorlardı ... Si-ı 

garada kullanıyor !ardı.. Evvelce 
de söy lediiii.m gibi kendilerine her 
:istedikJ.eri veri...ebilirtli.. Fakat iş
tihasızlık yüzünden yemek iste
miyorlardı .. Arada çorba, meyva 
suyu ve süt içiyorlardı. 

- Ebedi "'';., son dakikasın -
da nerede idiniz. 

- Sara vday<ıım ... Teşrinisani
nin 7 inci güııünden itıbaren kriz 
devam ediyordu. Sekizinci ve do
kuzuncu günlerle geceleri bu kriz 
le geçirildi.. Hepim.z, artık bu 
buhranın son olduğunu kestir -
ımi• arlık saat mesa.esi ha.ine ge
len ebediyete intikalierini yels i
çinde dayanılmaz saatler geçire
rek düşünüyorduk.. 

Bu, hıçbir hadiseye benziye -
mezdi. GÔ<'en; b.r adam, tek ze
ka, tek kafa dei(il; başlı başına 
b;r cihan, 20 m ilyonluk Türk mil
letinin tek irade şeklinde y ükse
len Cumhurıye.in kurucusu, bir 
m.Jletin kurtarıcısıyd: .. B.z, bü
fön ürnitsizli~imizle beraber eli
mizdc.n gelen gayreti yapıyorduk. 
Sarayda herkes ayaktaydı .. Gün
ler<lır kimsenin gözüne uyku uğ
ramıyor, herkes derin bir yeis ve 
hüzün içinde bunalıyordu .. 

Biz, kriz başladığı zaman eski 
nöbet şek.ini bozmu• birer saat
lik nö~etlerle büyük hastanın ba
şucunda b_eklemeyi kararlaştır -
mıştık ... Oyle yap.yorduk. Satte 
bir arkadaş:anınız oturdukları 
~alandan kalkıyor, sırasına göre 
n<.ıveL başına gıdiyordu .•. 

Ya..nız, 9 son.eşrin akşamı, bü
yük has' anın krizi komayla yer 
degıştirdi. 

Koma ba.şlarken hepimiz ya -
nındoydık o sırada denizden ge
çer bir motörün makine sesi oda
nın derin sessiziğini noktaladı. 
Çc .• uzıık' an gelen ve silik bir 
tarzaa işitilen bu sesleri Atatürk 
du.' tu .ş , sordu: 

- Bu ses nedir? Top mu? 
C!;ap verilırken saati sordu: 
-Saat kaç? 
Hususi hizmetlerine memur o

lan R.dvan atıld', cevap verdi: 
- Saat altı buçuk efendim! 
Eoedi Şef bunu duymamıştı ... 

Koma başlıyordu, tekrar.adı: 
- Saat kaç? 
İş ı ~nlamıştık... Üçüscü defa 

soru ~u mü 'eak !p komanın başla
dlğ'lu hizse . tik .. Hemen yatağın 
yan,na sokulduk ... Hafif temas -
farla omua:arına dokunarak ses
Jendık. 

- Atatürk!. .. Atatürk! 
Koman:n ba~layıp başlamadı

ğını an'amak içcn böyle yapıyor
auk. Atatürk ses.enişinıize mu-

• okabele etmedi. D~gın, bulundu
ğu vaziyeti muhafaza ediyordu. 

Koma b"'ilayın.ca hepimiz oda-
Binalar inşa Ediliyor 

dan çıktık. Nöbetçi arkadaşları- Sivas, (İKDAM Muhabirin -
ınız ora<ia kaldılar, Ve her saat- den) -Sivasta son günlerde bü-
te değ~ire değiştire nöbetlerini yük bir uınran faaliyeü başla -
gecenin uzunluı?una .kadar sür _ mıştır. Bilhassa cer fabrikası ya-
dürdüler .. Ben, saat yediden se- pı..ldıktan sonra memleketin her 
kize kadar olan nöbetimi sabah- tarafında birçok inşaat baŞ.amış 
leyin tuttum ... Benden sonra M. ve apart.nia.nlar yükse'ı.milşt.r. 
Kemal Bey nöbete girdi. Yanın- Bilhassa istasyon caddesinde ili 1 

daki salona geçtim. Ak.şamdan· apartıman çoktan tamamlanıp bit.. 
beri bir şey yememiştim. Kah _ miş : ir. 
valtı etmek mooburiyetinde idim. Bundan başka Devlet Demiryol-
Biraz bir şey getirttim. Oracık- lan tarafından cer at.ölyesinde ça-
ta yiyordum. .3aat 9 u '5 geçiyordu. Jı:an amele.er ve memurlar için 
BÔ.yük hast an,Jl odasından bir ayrıca evler inşa et,irhlınektedir. 
çığlık koptu ... Yerimden fırla - Şehirde istasyon civarında yapı-
dı:m .. Bu çığllık muhakkak ki, lan bu evler, bi.nalar, apartunan-
söylemekten .korktuğumuz, acı- lar Şivasın manzarasını birdenbi-
sını derin derin duyduğumuz bü- re değiştirmiştir. Bu apartıman-
yW<. 1<lakeLe deliuet ediyordu. So- !arın mühim bir kısmı pek ya -
faya çıktım .. Orada profesör Hay. kında bitecek ve memurlann ai-
ruilah Dikere r.astgeldim .•. Ace- leleri ile birlikte ikametlerine 
le sordum: tah.~is edilecekcir. 

- Haymllah Bey, ne oldu? Sıvasta belediye ve 'Par'i de 
Hayrul.ah Bey başını salladı, büyüık bir faaliyetle Umran hu-

mevus, yeisten bitmiş bir tav.rla susunda memıe..ete hızmet. e> -
ve tek. kelime ile i§i anlattı: mek ,edir. 

- Atatürk, ebediyete göçtü.. Bilhassa parti binası karşısın-
0, daha Atatürk derken işi an- da.ki büyii:k meydanda yakın.da 

!adım. Hemen hasta dairesine koş yeni bir Halkevi binası yapıl -
tum .. M. Kemal Öke, M. Kamil mak içJı tertibat alınm~tır. Bi
Berk orada idiler .. Atatürkün çe- nanın yeri istimlak edlııniş, t.es-
nesini bağfamışlar, üstüne örtü viyesi vapılın.ştır. 
.-ekiyorlardı. Burada kurulacak binanın pliın-

Nihayet, kork!uğumuz neticeye ları da hazırlanmaktadır. 
varmıştık!. Göurirn yaşardı .. Bü- Yeni valimiz Muh.ar bu bina 
yük ölünün huzurunda bir defa ile vilayetin diğer kasabaların-
daha eğ;ldiırı. 3onra yavaş adım- daki umranın arması içi:.ı. fev -
lar'.a ağır ağ1r odadan çıktım. Gö.. kaı.ade l.!ayret etmektedir. 
zü ya.şlı be-lcleyici;erin arasına Bilhassa Halkevi bcı:asından 
ka':i'.dtm .. Saray vaveyla içinde sonra kız san'at ensti.üsü karşı -
imliyordu.. • sındaki nümune hastahanesi için 

Az sonra diğer hekim arkıada.ş· de bir binadan bahsedilmekte -
lar da geldiler ... O . urduk ... Tam dir. 
bir hüzün ve derin bir acı içinde Yeni bir hastahane binası ya-
hükıimete vereceğimiz son ko- pJ.ması memleketin en çok di.ek-
münikeyi _yazmağa oturduk. !erinden biridir. Çünkü Ankara 

Ben; l<omünike:y~ vazmağa baır ile Erzurum arasında merkezi va-
aclım ... Yazdık. Imzaladıık. Ar- ziyette bulunan ve tam teşekkül-
tık vazifemiz hitam bulmuştu. lü hastahane, ecraf\an gelen ha.s-
Saraydan ayrı!dık .•. İste, her a- 1 aların ihtiyacına tamamen te-
m.şı, hatırlan•şı bende derin bir kabiil etmemektedir. 
yeis ve apacı bir hüzün meyda - Bu sebepten hastahane için ye-
na getiren büvük tarih hiı.d!sesi, ni r•'vyonlar in>a edilmesi düışü-
modern Ti1rk devletinin büyük nülrnektedir. Ancak eski bir bina 
J.-"n>cusu Atatürk, böV'lec<! ebe- olduğu için modem hir hastaha-
diyete eöçtü... (Arkası var) t hs" · d - · neye a ısı o,gru o.amıyac "lU 

,_Gi.ı_~u_ .. N_l E_hK_iT_L_ER_J j 
Çocl,lklar 

Gazino 
Bırakılan 

Ve 
(Baş tarafı ı inci sayfada.) 

memiş çıplak 7avrular bulm.ıya.lım!,. 
diyordu. 

Bu ııahrlaı- dema,gojjnin çok tehll
keU göstcrisıdlr; bele "Tan,, muhar
riri gibi münevver iddialı bir muhar
ririn kaleminde da.ha biiyük bir 1chli
kedir. 

Bir şehrin fm.arına çahşroak, bir 
tehir gtizelleşUrmek o şehir beledi
ye5,..R.in belli ba.şh vazifeierinden bi.
rid.ir. Hududu malüm v~ muayyen o
la.n bir İ..!il.lr. Darulacezeye kabuJ e
dilmiyen çıplak yavrular ise, hudu

_du olmıyan içtimai bir tıadised.ir. 

Ankara ırib~ İstanbul gibi şehir
lerimizde kadroları geniş şefkat mü
esııeselerl kıınılma81D1 lslemiJ'ecek 
vatandaş elbe&.te yoktur; Daru.lace· 
zedekl kreşin büyütülmesini, her 
yoksul annenin çocuiunu sokaia bı
rakacak 7erde darü.Ja.ceze::re verebil
mesini herkes ister. Fakat bu arzu i
le meydanın, l'azlnonun. U.,a&ronun 
hiç bir alii.ka.sı yoktur. 

Niifwı kesafell medenlyd ııiJa,ııe

•ldir. Nüfusu kesit olaıı yerlerde iç
timai zarureUer de art.aı: ve maale
set hu zanue.&leriD kökünden kar

ıda:ııınasuıa da imkin J'Oktur. Böyle 
bir lınkinı bıç bir cemiyet bulama
m.qtır. Eier Londra, Berlln,. Paris, 
N eno1'k tehJrleri ctariilaceze mese
lesini kale alarak imarı iklnci pİa.n
da bıraluııuş olsalardı. 7er yüzünde 
bıiyü.k.. m&mlll'. medeni şehir iimeii 
bulunmaz, ti7a&ro :m.e7da.nbrdau, 
yolca. hanlardan kurtulnıaz, eğlence 

yağlı kahve peykelerinde pineklerdi. 

Çıplak yavru fecaati ile eğlence ve 
1ma.r lşl b.mamiy le ayrı mevzula.rdll' 
ve muka:resesl hiç caiz değildır. Bu. 
gün bili. Parisin, Londranın, Nev
yorkun, Berlinin en muhieşem. bina

larının muazzam merdiven basa.
mak.larında terkedilmiş çıplak yav

ruJar bulunur ve bulunacaktır da.. 
Bizdeki içtimai yardım teşkilatı

nın ırenişletilmesi Jizım &tldiği me· 
selesi tamamiyle ayn bir mevzu ol
duğu lçln bu mevzua başka bir ,..,.. 
zıııuzda &emas edeceğiz. 

SELAJHİ İZZET SEDES 

binanın yerine modern bir nas-

Mufus Siyaseti 
(Ba.ş ta.r-ıtı 1 inci sayfada) 

bir mesele veya meselelerin teselsü
lüdür. 

Nufusun fazlalaşması. Türk nüfu
sunu artbrmamıı hosuslannda, içü

ına.i muhmı meseleleri, husu.1ları 

esaslı kararlara bağlamak la ... m 

geldiği diışWlceslndeyiz, 

natıra gelen en mU.him tedbirler· 
den birisi, öksfu. ve yetim cocuk
lan barıodıracak, bi.ıyütecek, yetiş

tirecek müesseseler kurmak, bir an 
evvel meydana. geürmekUr. Bu iş

leri şüpheslz ki ferller veya içtimai 
teşekküller yapama:dar. Buular daha 
ziyade devlet işidir, kanaatindeyiz. 

Fillıakfka, leyli, meccani bazı mek
teplerde llk veya ortayı bitırmiş ço
cuklar himaye ediliyor~ yetiştirili

yor, Biz bu gibi mühim ciheUerl 
şükran, memnuniyet hisleriyle kay
dederiz. Ancak. nüfus lşinl, nüfusu
muzun arttırılmasını temin eylemek 
içi.il, daha r~'liıj:. şümullü, esaslı ıc

limai işleri belli ve sailam.. ~enlş ka...r 
rarlara baj-lamak, lktJ:ıa. eden teşkl

üh ,.apmak, müesseseleri hazıl'Ja .. 
mak, ve bütün dofanJan yaşatmak 
meebııri3ellndeyb. 

ŞÜKRÜ Alll\lET 

Almanlar Roman
yayı Nasıl T ozyik 

Edece!<ler 
(Bas tarafı ı inci sayf•da) 

muvabkal eylediğine dair ecnebi 
memleketıerde çıkan haberlerden 
doğmuştur, Yine bu haberler yrnl 
llomen .. Bulırar hududunun dii'cr 
Bal.itan devleUeri tarafından &""aran

*" edlleeeğini de bildiriyordu. 
Bükreş. 19 (A.A.) - «Havas»: Al· 

manya - Romanya ticaret müzakere
leri bir çıkmaza girmiştir. Alman7a.. 
nın Romanyayı mecbur etmek için 
ne ~ibi bir tazyik vasıtasına ba.şvtJ

racağı merak edilmektedir. Romanya 
şimal hududunda Almanyadan Sov
ye:tlf'rle tecrid edilmiştir. Buna bina.
en Ü.Zerinde ancak Ma<'arist.an yolu J
le bir tazyik yapılabilir. 

tahane yapılınası ve hastaha.?M! -
nin ismi ile mütenasip ~kilde ol
ması çok yer.inde bir harekettir. 
.3ıhhiy~ekô.leti de burada bir 

nü:mune hastaha,ne binası yapıl
ması için proje hazırlad.ğı söy
lenmektedir. Sivasın mühim mü
esseselerinden birisi de kız ens -
titüsüdür. Geçen sene Akşam kız 
san'at mektebi olarak inşa edi -
len ve faaliye<e geçen müessese 
bu yıl kız san'at müessesesi ol
muş ve faaliyete geçrn ;ıtir. 

Müessesedeki takbe miktarı 
perl: faz..adır. Bilhassa• muallim
lerin dirayeti ve ta.ebe i.e ya
kından me~ olmaları ha.k ara
sında çok büyük bir sevgi ile 
karş lanımştır. 

MQdern bir bina dahilinde ça
lışan bina:da Akşam san'at kurs
•Jarına devam ediımekted.r. Siva
sın münevver kadınları burada 
is.ifade etmektedirler. 

Sivasta birçok tarihi binalar 
vardır. Bu binaların muhafazası 
için çok dikkat edilmek edir. Bıl
hassa çif .eminare, eski hastaha
ne, tıp medresesi gibi tarıhi bina
lar ve Üzerlerindeki san'at eser
lerinin muhafazası için vcltiı.eS 
yakından a.Akadar o.maktadir . 

Bu san'at eserlerinin daha mun 
tazam b:r şekilde gösterilmesi hu 
susunda b:X de müze kurulmuş
tur. Müzede şimdiye kadar ol -
dukça k.;ymetli eşyalar top:an -
mı.ş4ır. 

Bunlar. arasında b>:!ıassa Sel
çı.L<iler zamanından kalma eser
ler mev<:u ttur. Bu arada Sul' an 
Osman namına yapılmış bir de 
heyk.el vardır. Bu heykel eski .3i
vas valilerinden bir zat taraLn
dan yap . ırıl.nıı.ş ve müzeye hedi
ye edilm~tir. 

Müzede kıymetli hab!ar da mev 
cuttur. Aynca müzenin kapısın- [ 
daki eski zamandan kalma mes
cit tarihi ve san' at bakırnlanndan 
çok mühimdir. 

Sivasta belediyenin de imar 
faaliyeti göze çarpmaktadır. Bil
hassa parkın ve diger imar sa
hasın'n vaziyeti takdiri ceibet -
mektedir. 

Alman Ajansı 
'Bas taı·atı ı ıncı sayfadn) 

dan Türk hiiklimell nezdinde şld

delıe prol.eslo edilmişlir. Türk mal
buatının y:ınl.ış siya.si haberler neş· 
ri hususunda misli görülmemiş bir 
hareketi karşısındayız. HD.dise, Türk 
l'a.ıet..esinin aynı zamanda Romanya 
ile Almanya arasuıa da nifak sok
mak istemesi ltibarf.rle bilhassa. va
himdir. Bu vaka, bazı Türk matbu
atı ile İngiliz - Yahudi mümessllle· 
rin müştereken yaptıkları faaliye-

ün bir nümunesidir. Türkiyenin ye· 
nJ siyasi hattı hareketi, bu bimahaba 

e-azetecilik propagandasına efkarı U· 

mumiyeyi Almanya ve An.karadaki 
Alınan mümessili aleyhine tahrik i
çln bir zemin teli.kkl eder 1"-0rünü-
7or. 

İKDAM: Alman ajansının yukarı
daki telgrafı cidden hayreti mucip
tir, D. N. B. ajansı tarafından bita .. 
raf ve doğru neşriyat yapan Türk 
malbuatı hakkında yUrütüleo fikir
lere cevap vermek yersizdir. Çünkü 
yalan haber ve yalan propaganda ,.a

pan matbuatın hangisi olduğu dün
ya e!k.3.rı umumyesinin malQ.mudur. 
Ancak Alman ajansının hfilA Türk 

matbuatını. anlJyamamış olması ga .. 
riptir. Bir gazetenin verdiği herlıan .. 
gi bir haberden Türk matbuatının 

mesut olamıyac~~ Alın.an ajansının 
maJUm u olsa gerek. 

Büyük Bir De
niz Faciası 

'Ba~ tarafı 1 inci sayfc.::tfa) 

rıılı va.rdır. Vapur Lltvanya. için yük 
a.lmak 1Uere İngiJtere:re gidiyordu. 

CEPHELERDE 

Berlin, 19 (A.A.) - Tebliğ: Aşağı 

Rhbı noktasının bir yerinde mühim 
mitralyöz faaliyeU ve müsadcmeler 
vuku bulmuştW'. 

C J eııin diğer kısımlarında slikü
net \ardır. Yalnız mevzii topçu fa
aliyeti kaydedilmiştir. 

llava kuvvetleri Fransa üzerinde 
istikşaf UPıvjlarına devam eUuekte· 
dir. 

1 
Vefa Takımı Dün Beşiktaşa 
Karşı Güzel Bir Maç Yaptı 

------- __ , __ _ 

Kasımpa..p ve Galatasaray maçnıJ'an sonra futbotcu1ar batkı selimlarken 
mülai liüballlik eksik değildi. 

Günün en mühim brşd.aşnıa.sı 

Taksım sladında Beşiktaş - Vefa a
r.Lsmda yapıldJ. Bu maç pmplyona
da rol oynamak. noktasından alika
lı idi. Her iki takım da bu miihim 
maça ,u kadro Ue çıkmışlardı: 

Beşiktaş: M. Ali - İbrahim. Tam. -
Hüseyin, a ~y'ıi, C.hat - B.:'1U. Hak
kı. Sabri, Şeref, Eşrel 

Vefa: Safa - Vahi!, Süleyman • 

Abdüş, LütfJj Gare - Necip, MUhte
tem, Hakkı. Biiseyhı, Adnan. 

Beşiktaş Biisnüden, Vefa da Garl, 
Mehmet ve Şükrüden mahrumdu. 
B.akem Tanlı: Özereugilln ld.veslnde 
oyuna Beşiktaş b~ladı. 

İlk hlicum Vela müdafa.ası.nda kı
rıldı. İlk dakikallU' ka.rşdlkh hü
cuml&rla l't:çiyordu. 

MAÇIN YEGANE GOLÜ 

1 üncü dakikada bir Beşiktaş hü
cumunda !}ere.f bir ara. pası aldı '\l'C 
sıkı bir şiüle Beşiktaş kendisbıi n
libiyete ulaştıran yec-ine •olü ka
zandı. Bu &'Ol \•ef:ılılan harekete ge
tirdi. Bütün hatlar eüzel bir anlaş
ma ile Beşlklaşlan iisRin bil" OTWJ 

OJham.t.J& lxışladılar. Bilhassa Vefa 

muavin hattı na:ıan diltka&J eelbede· 
eek blr oyun cı.ka!'IJ'ordn. Vefa hü
cunılan birbirini laklp edl:ror, dalr.1-

kalar ilerledikçe daha zl:rade alır 
baslıkları rörülii:rordu. 

25 inci dakikada sağdan a~an bir 
Vef hücum.unda Muhteşemin cok sı
k:ı bir tülü ıliPetı sıyırarak avuta 
ııitll. Bunu Baldmını Beşiklaş için 
çok lehlıl<eıı ·bır şülü laklp etiL Ve 

devre bu suretle 1-0 Beşlkı-. lehlne 
netlcdendL 

İkinci devre:rıe Vefahla.r daha can
lı başladılar ve Ol'1Ulda bir hiUdml-

. 
' 

:ret tesisine muvaffak oldular. Vefa 
hi.kl.mlyeti devrenin on beşinci da· 
kikasma kadar devam etti. Buııda.n 

sonra Beşlklaşlılar .bn lakiplen kur
tuldula.r ve hüC'tlma re-etiler. fakat. 
hiç blr netice vermedi. Çok geçme .. 
den Vefalılar tekrar hikimi7eti ele 
aldılar. Güzel bir oyanla Beşiktaş 

k.a:Jeslnl sardılar. Devre sonlarına 

doiru oyun mütevazin bir şekil al
dL 43 üncü dakikada. bir Vefa hü· 
cumu Beşiktaş için çok korkulu ol
du. Beşiktaş kalesi kanşlı. Boş kale
ye a.hlamıyan golden tam iki dakika 
sonra da o:rwı Beşiklaşm 1-0 ırallbl
yetiyle bitti. 

GALATASARAY - KASIMPAŞA 

5-1 
Beşiktaş - Vela maçından evvel 

oynanan Gala ta.saray - Ka.sımpaşa 

maçı hakem Necdel Gezenin idare
sinde yapılmış ve bu oyunun llk 
devresi Galata.sarayın h.ikimi7eti 
alt.ında oynanmasına rağm.en Kasım· 

11aşablanu •&J'reU eol adedinin faz. 
lalaşmasına im.kin btrakmamıfiır. 

Bil devrede Galatasar&J"War Ka
sunpaşarun yaptıJı bir g-ole mukab.J 

iki g-ol :raparak birln"'cı devre:rt 1-Z 

pJip bitirmişlerdir. İkinci devrede 
Galatasaray tazyikJ daha tulalqm. 
ca oyun oldukça sert 01'ft.&llmıya. 

başladı. Ve GalalasarayWar baltlml
yeti ele alarak üç gol daha yaptıktan 
10nra maçtan 1-5 ralfp tıktılar. 

YENİYILDIZ - BEYLERBEYİ 
2-1 

A:rnt statta Uk maçı, ikinci küıne
den Yenlyıldu; lle Be7Jerbeyl yap
muılar ve baştan souna kadar he:re
canla takip olunan bu maç ı-z Ye.nl
;rıldlZlD galebesiyle blllL 

Vefa • Jletiklq ına.omda: Bakin (B..J.L) ır•l peşinde 

j ngiliz - Fransız 1 

Hava Kuvvetleri 
(Ilastara!ı 1 inci sayfada) 

Paris, 19 (A.A.) - 19 teşrinisa
ni akşam tel:ıliği: 

Son dört harp haftası zarfında 
denizde devriye vemilerimiz tara. 
fından yakalanan Alman ticaret 
gem.ilerinin tonilatosu yekıiııu, 
düşman yüzünden kaybedilen 
Fransız tiraret vem.ilerinin toni
latosu yekıiııunu birkaç bin ton 
tecavüz etmektedir. 

-<>---

Kalp Sektes:nden Oldü 
Dün sa'bah Taksimde Gümüş

suyu caddesinden geçmekte olan 
bir genç; birdenbire fena:laşarak 
yere düşmüş ve ölmüştür. 

Bekir isminde Mes'udiyeli biri 
oldııi(u an.laşılan gencin, kal:b 
sek:es.inden ö~düğ:ü ve 7-8 ay ev .... 
vel hastalığından dolayı Kab.ataş 
lisesinden çıkarı.lnı..ş alduğu te
beyyün etm4tir. 

Kuleli - Deniz 
4 - o 

Dün Fenerba.Jıçe ıladmda aabahle-
7ln Askeri Us.eler p.mplJ"ona.suıııı 

futbol ma~lanna batlanmıştır. Bu 
&tatta o.vnanan KnleU - Deniz Usele
rl maı:ı hakem Adnan Enılnln ida
resinde 07D-a.mnış ve kuJeWer blrtn

cl deneyi 1- &'&llp bitirmişlerdir. 

İkinci devndo daha çok idmanlı ba
Juna.n Kuleliler 07una. hıiklm olarak 
tiç C'Ol daha. yapm17a muvaffak ola

nık sahadan 4--0 gaUbiJ'etıo a:rnl
JDJŞlanlır. 

---o--

Stad Mecmuası 
1\-lemleketlmlzln en l'ÜZfde ve en 

salilıiyef.tar adam.lan taratmdan çı

karılmakla ola.n "Stad.., spu.r mee .. 
muasmm ikinci s,,,.-, zengin mÜD· 
denca.tla intişar elmlşlir. 

Stad dün gece İstanbo.llnlara. An
kara, İsta.nba1 ve Avrupada. oyna.nan 
Jik maçJarının tarsuaıııu ve reslmle
rini vermiye muvaffak olmw;tur. 

Do reno ve kıymetıl mecnıuayı oko
J'llCularUDJZa da tavsln ederi>, 

- Dünkü Maçların -
Neticeleri 

Beşiktaş-Vela 

Galata.sara,.·Kasmıpaşa. 

Fenerbahçe-İstanbuspor 
BeJ"koa-Topka.pı 

Süleymanlre-BlliJ 
Yeniyıldıı-BeyJerbcyl 

Eylp-Kale_ 

ASKERİ LİSELER 
ŞAKPİYONASI 

1 
ıı:uıeH-Denb: 1-8 

_Bursa-Mallepe ~ ------
F. B. Stadında: 
Süıey .1 aniye - Hilal 

5 2 
Fenerbllhpe sladında günün Uk lik 

karşua.şma.:twı bu.iey..man.ye ve lllltll 
takım•art ,.aptılaı:. llak.em Adnan 
Ak.ı..ı&.n idaresaıdeki bu 07u.a ru.z .. 
ı{.ıruı ve sogu,t;;un Lesirıyle çuk zevk .. 
ıiz oldn. Ve H.ililliler birinci devre
de bi~i.birini mua.cak.p yaptıkları lkl 
&'ll2el hucumla k.a.zand.ıkl&ra. ki cole 

matk.abll b.ı.r l'Ol yiyerek bil'inci dev
reyi l-2 ı-allp b~tlrdller. 

.İk.tn_cl devrede llü.ilin daha fl\zla 
iş cö-nnul bekleairkca Sü.leJ'llla.niy~
Uler pJreUe oynuyorlardı. Oyunu 

kewti lli.kinuye1le:r aUma almcya. 
mınaffak olan Slileymanlye büc:ıım 

hath Wlilln yorgunluiunchn isWa
de ederek dörl .-oı cWıa çıbrmıy& 

m••vafl&k olarak maçları :1-6 ı;allp 

sıktı. 

Beykoz 
4 

• Topkapı 
3 

Günün sou oyununa ha.kem Ah
met. Ademlıı idaresinde, Beykos ve 
Topkapı yaptılar .. Maçın normal ne
Ueesi Beyko:nm hi&.ı.m oyun11 ve sa .. 
lebesf ile bilecekken &YllD hiç de bö7-

l.e olmıu!J. Ve Topkapılılar eksik !a

kımla oynamalH'Ula ra.tmen rakip
lerine adam a.lullı mukabelede bulun
duJa.r. B.w:g;irla beraber oynayan 
Beylr.02 taJumı ancak birinci de-vre
nio sonunda kornerden ltua.ndı!ı 

bir tek ırolle birinci hafla;rlmı 1-0 
cııJlıı bilirebildi. 

İldnc1 devtede Be:rkHUD tamamen 
hiilwn 07IU:r3caj:ı lalımln edlll~ordu. 
ll&lbnki Toplcapılılu akıllı ve açık 
bir oyun oynuyorlardı. Beykozun ı

ki..uci g-oliinden sonra. TopkapılıJa.r 

Osnıaum. aya~ıyle üc: 8'•1 nPIDJJ'il 
muvaffak olanca it elit il~tf. Ve 
Beyko• kendisini matlübi;rellen 

kurlarmak için çabolarken takımın 
bir ortasından istifade erum Şahap 

BeykMllft beraberlik saymnı 7aptL 

Her lkl takım da berabere otuncı 

mac blra.1: ıertleştı ve daha çol. 
Topkap1 müdafaası önünde 07nan. 
mrya başladı. T:ım oyunnn son dakl 
kamnda Beykozun yeni bir bücu .. 

munda Şahap bir C18Pe ile Beyko· 
rnn dördüncü Ko'önü rnp:rrak mat 

da S- Beykozmı .-aıebesl)'le bitti. 

"1 ı - ---~ 

Şeraf Stadında. 
Eyip - Kale 

4 3 
Şeref sladm<la rünün ilk karşılaş

masını iklnci ltümedeıı Eyip • Kale 
taktmla.n yaptdar. Cek he7ecanJa ta
kip olunan bu oyuıro Eyipliler 3--4ı 
kua.nd.ılar. 

F. Bahçe 
3 

- ist 
o 

Spor 

Gü.niin lklııcl. maç!lll Feu.erba.hçe 
ile İslanl>ulsporıuııır hakem Şazi 
Teaeanm id.aresınd.e oynadılar. ısu. 
maça Fenerliler Fıkreü de ara.lu.ına 
&lara.t en JaıvveW kMLro.i.arİ)'le çık· 

nuşlardı. Buna mııkabil IsLanbu.lspor
lular müta&. ta-k•m•a•uu:la..a. a.1.1.ı oyun.
cuılan malınım bir halde idiler. 

Oyuna bqla.ıuhiı zaman Feneril
ler hemeıı bakimlyeli leslse muvaf
fak oldular ve 15 lncl da~ Me

lih :!'erinde bir müdahale lle la!r.unı
nuı ilk C'Olünti 7aptL Oyun &.ekra.r 
ba.şladıiı nman Fenerliler hü:ml-
1'e&.leri.ni devam ettlrerek 35 inci da
kikada Jlne Melihln ayafıyle ikinci 
gollerini yaptılar ve birinci devre 
~ Fenerin lehine bitti. 

İkinci devrede İslanbu!sponuı 
cayretll oywıuna ve mukavemetine 
rağmen yine Fenerliler hiki:ınfyette 

berdevam idiler fakat bir türlü ırol 

yapmJJ'& muvaffak olamıyorlardı. 

Nihayet 25 inci dakikada Esadm fl
rikikte.n yaptığı colle Fenerliler 3-f 
pJJp vaziyete ceçtiler ve nıaÇ"m so
nuna. kadar da. bu netice de,fişme
deo oyun da. Fenerba.lu;enln 3--0 ,..., 
!ebesiyle bltlL 

Maltepe - Bursa 
3 "' 4 

serer stadında yapı1an lfalicpe .. 
Bursa askeri liseleri maçı ıeok heye
canlı olmu.!f vt ene.rjlk o~·nıyan Bur .. 
salılar 3-4 galip çıkmışlardır. 
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Şeker hastalıklarına ve diyabetlere ve zayıflamak isteyenlere 
360 altın madalya ve nisanlarla dllnyada esine tesadüf edilmiyen büyük mevkiler kazanan, birinciliği diplomalarla tasdik olunan 

H A GLUTEN MAMULATI 
Tazeliğı ve nefaseti ve san'at sahasındaki mevltiini bllh11ssa gluten miktar;nın. f~lal.~~ sebebile b_iitü~ P.iyasa,da ne kadar eenebi gluten mamulatı varsa silip süpürmüştür. Meşhur Fransız ve Yunan markagluten mamulatı Türkiyeye 

gelemez olmuşlar. Hasan gluten makarnası, şehnyesı, bısküvıt, un ve saır bulun muşteriler seve seve kullanmakta ve her şeye rağmen mutlaka Hasan markasını tercih etmektedirler. 

HASAN Deposu : Yeni adresi, Bahçekapı Beyoğlu tramvay durağı karşısında 

Tefrika: 82 

Biran İçin Kardeşinin Harun 
Hakkını 

neleroe cJ.ddlyeUe uğraşa.ra.k, onu i-
1ice an.lamağa, istılade et.tiii bütün 
menbalan bulmıya, neler yapınak. 

ls\ediğlni kavramıya mecburuz. Ah· 
met Mit.ııat hakkında Avrupalılar 

böyle düşünmedikleri, onun baz.ı e
serlerinJ almanca.ya tercüme ettlk
lerl ba.Jde, bizun böyle düşünmemiz 
saçma olur. (Ahmet Mithat, isıaın 

Gasbetmek İstedi 
Bu sırada Mehdiyi anyan ma

iyet ha.ıkı onu gelıp burada bul
duıar. 

vuuncu, muhatabının hakika
ten Hal,fe o.duğunu anlay .nca 
korktu, tel.iışa du.ştu. Fak.at Meh
di onu taıı:lıi eıtı · Beraberine al
dı. Bagdad.a göturd.11, hesapsız pa

_ra ve.Mi 
o.ı:~"" kimselere atfedilen bu 

lıikayenın asu ışı.e yazd ığımız gt
bı ve Ha.ıife Mehdiye aitıır. (Rav
zatüliıhbacp: CLlt 3: bayıa : 2:ı.Hı 

Mehdi ö.düiTii zaman Saltanat 
rn• y uanını (Harunürreşıd)e boş 
btrakmıştı. O, bu fırsattan he -
men ısııfade e :mek ve derhal hi
lafet makam.na çıkmak istedi. 

Esasen babası da böytie arzu 
e.mıı;ı.ı. Fakat (Harunı un vezi
ri •lan Bermekıleroen (Yahya 
bin Halı<i) ki, ihtiyar olmakla be
r aber ted:btrli, durendiş bir a
damdı, Haruna nasihat etti: 

- Vazgtç şımdiki halde bu 
sevdadan. dedı. Mademkı birinci 
veliaht kardeşın (Hadi) dir, var
sın o Haıile olsun-.. Sen nöbet 
senindır. Daha gençsin, zaman 
dedığın çabuk geçer. K.mbiıır bel
ki daha evvel mırasa korıa.rsın .. 
Ne diye kardeş kanına gıre<:ek
sin. 

rlarunürreşid, baJ:ı.a gibi sevdi
ği ve daıma nasıhat.arından çok 
istıfade.er ettiği Yahyanın sözle
riıll tuttu. 

Fırsat elinde iken babasının 
boş bıraktığı sallAnata ç;kmadı. 

Kardeşi (Hadi) ye haber gön
derdi. 

- Babamız öldü, dedi. Salta -
ııı.at nöbeti senindir. Biran evvel 
Bağd.ada gel. Ta ki, halk sana bi
at etsın ve ben dahi sa.na itaat 
ve biat ediyorum. 

Vfilna Harun biran için karde
şinin hakkını gasbe~mek emeline 
dfu;medi değil. Fakat söz din.le -
mesi ve bu sevdasından vazgeç
mesi de o zamanın ahlaki, ihtira
sı düşünüJecek olursa yıne bü
yük btr meziyet sayılır. 

(Hadi), T&baristanda meşgul
dü. Babasının Ölümünü ve kar
deşi Harunun kendisine biat et
tığını haber alınca herşeyi yüzüs
tü btrakarak soluğu Bağdatta aıl
dı ve burada umumun biiitını a
larak saltanat sedırine geçip ku
:ruldu. 

LJaha pek ~ençti. .• 
Ve aenç olması, kondwğu sal -

tana\ ve servet ue birleşınce ar
tık israflarla beraber sdahat a
~eın.erine kermi verilmesine se
bep oldu. 

Her gün, her gece vur patla
sın çal oynasın Haıife sarayı cün
büş ses ve çığlı.klan i&inde inli
y ordu. 

Tecrübesi olınıyan, genç Hali
fenin aklında zevk, sefahat, ka
dın, iç.ki nek.adaır maık.buı1 ise in
san kanı, insan canı da o kadı>r 
ehemmiyetsiz bir şeydi. 

En ufaık biI tekdir i.e bile te<:
ziyesi icap etmiyen suç.arı ölüm
le cezalanciırmağa başladı. 
Ağzından çıkan en ufak emir: 
- Vurun boynunu ..• 
Emri oluyordu. 
Huzuruna herhangi bir lıı için 

ça:{(ırdığı adamlan, erkanı baştan 
başa bir korku aJ.ını.ştı. 

- Seni.Halife istiyor ... 
Denilen adam h<;'!Ilen vasiyeti

ni yapar, kansı, kizı, çoluk ço
cuğu ile heli...laşır, strtına kefeni
ni aLr, huzura öyle g iderdi. Çün
kü sajl girenlerin. çoğunun boyun
larının vurulduğu , kafasız ceset
lerinin saray haricine atııldığı ar
tık herkesin malumu gündelik 
viikıırlar arasına girmişti. 

Hatta, (Hadi) sa<lece adi baha
nelerle değil, keyif için, sebepsiz 
olarak ıa adam öldürürdü. 

Bir gün Bağdada yaJun bir ka
saba merkezi olan (İsaiibad) sa
rayının taraçasına oturmuş içki 
içiyordu. 
Karşıdaki yoldan kendi haılin

de ··iirüyerek miskin tavırlı, fa-

kir haLl btr köylü gördü. ansiklopedisi, c. J). 
Yanındaki da.kavuk.ıarına: 6. Yanlış mukayeseler: Hangi tel-
- Ben, dedı, :;tm<l.i bu<radan ·bir kikin mahsulü olduğunu bilm•yoruz, 

ok atarsam şu karşıdan gelen a- takal bizde öledenberi edebiyalfı-
damı öıdurebilir mıyım, ö.dü.re- ıu Abdülhak Hi.midin Eı;berini Cor
mez ıTuyım "! 

Ne kadar dalk.avu·k ta olsalar neUle'in Horace'ı ile mukayese eder-
ler, Ba.ırudin Eşber mevzuunu Ho-

yl'ne bıraz n •un merhamet sa.hı-~ race'da.n aldıtını söylerler. İsmall 
bi o.an bu adamlaroıın birı Ha-
ııfey~; Habip de kl.l!.bında hiç bir esasa ı.-

- Aman efendimiz, dedi, e- linal elmlyen bu mukayeseyi lekrar 
bette vurusunuz, fakat nuskın etUkteıı sonra acaip fikirlu de ser-
b.ı.r adamın kanına gı.rmekte şım- deder: "Fakat Horace'da psıkolo-
dı ne mana var. Vazgeçınız.. iinin zaafına mukabil Eşberdeki psi-

Vazgeçl?l haL.. koJoJi daha kuvvetlidir., (S. 214) Ve 

Bunu .haaıye söylemek, onun biraz aşağıda: "Başlayış kuvveııı, 
mo,Q;rur ()..QU2U kuvve t.ıe, i.k.ti _ &'Örüş kuvvetli, bitiriş kuvvetli, ilh,. 
dana alay elmek d.emektı. (S. 215) der. Bu mukayese, müelll-

V azgeç.ı.n... lin Horaee'ı tiyatroda hio seyretme-
Niçın ?. miş olduğunu anla.hr. Fakat asd ha-

Çunırn öyle söylüyorlardı.. la E§berin esaslı ve ciddi bir tahli-
- l\e demek ·t. D.ı. ve oağırdı. imin şimdiye kadar yapıJmamasın-

l'ie <iemek o.ana vazgeçın a ıyor- dan, ve edebiyat meselelerinden hlo 
sunuz·t Bana em.r n11 eaect.ksı- a.nlamıyan İsmail Habibin de bunu 
niz ... Gelırın ben.im gumuş o- becerememesinden doğuyor. Himlt 
kumu.. Eş.berin mevzutınu, - meş'ur veya 

Ve Hadi, etrafını saran c:;;.plak &"a.yrl meş1ur olarak - şarkta ve 
carıye.eraen bırının geurdıgı o- carpta mıli.ttan evvel ve sonra te-
ku a.dı. Ayaga ka.J< , ı. •ekkül etmiş, yeni yeni motiflerle de 
Hıçnır şeruen haberi olmadan pek zen~inieşmiş olan İskendername-

kencı ı haJı.nae ço.ugu çocuğunun terden a.lmıştır.Bn.nda.n başka, ese-
yanına g.den zavaJJı koyıunun rinin mu.hlelif kısımlarını ınıa ioin 
açık bagnna nişan aldı. birçok larsoa eserlerden de istifade 
Bır sanıye sonra ok yaydan çtk- etlitini zannediyoruz. 

mış ve bı.c;are koyıü, huJmımnu Nlzami-i Gencei'nin Heft Peyker 
muhafaza ıçın ful.afet ve Sa. ıa- adlı eserini okurken tesadüfen şu 
nat taht.na oturan Haı.ifen .Ln sar- tarsça beyi& gözüme ilişh: (RJt~ 
hoş e!.ıle yere seriı.miş ve ö.ınuş- ve Rypka ıabı, s. 184. beyit 106 ve 
tü... müteakip): 

Hadi, vakıa sarhoşluğu geçtik- Her seri kizi serii.n burizendl 
ten sonra yaptıgı bu işe nad,m <>1- Ber der-i şehr berkeşldendl 
du. ÖldurduE:ü adı,ınun çoıuk ve Manası (o kesilen başlardan her 
çocuğuna .ihsanlar verdi. Fakat bir başı ıebrin kapısına çekerlerdi) 
bu ha,reket•er ne ölüyü d.ri,tti olan bu beyitle Eşberdeki şu: 
ne de bu cınayetin halife hesa- Çektirdi teberrüken ancak 
bına tarih sayf&arını kirle.mesi- Şehrin kapısında bir de sancak 
ne mani oldu . ıRavzatüliihbap: 
cilt 3 sayfa: 231) (Darda olan Sümruyu göslerir) 

Toprakta yatan bu kanlı heyet 
rtang.ı Hi..L..ıc~c ait ol.ursa olsun, 

eski tarih sayfa.arını karıştıra- Değmez mı çekerse böyle rayel? 
ca1< olursak mutıak ve muhakkak Beyillerl (Eşber, dördüncü fasla 
her işte ruduğu g, bj sıyaset işıe- ilave, birinci meclis, mısra 28-31) •-
rinde de ıkad..n parmağını görü- rasmda büyük blr benzerlik vardır 
rüz, ( tevarüd değil), Hornce Ue Eşber a-

Fıransa ve İngilt<!fe Kral ve İm- rasındakl büyük !ark ise, birinci e
parator saraylar_ı.:ru bin bir enlri- serde aklın ihtlraslara galebesi, lk~
ka iı..e dolduran. İtalyarun, İspan- elde vatan sevgisinin ve ihtirasının 
yanın enkiz..syon zw..umıerine ın- her şeyden üstün olduğn g-österilmek 
ceıc.iık parmakları ile yeni yeni istenmesidir. (Belki de Abdülha.mide 
cinayet hede.l\.eri . gös ,cren yüzıer anlatılmıık istenmiştir). Düşünüş i-
ve yüzlerce kadın şöhre , leri ta- tib:ırlyle blriblrinden tamamen ayn 
rıhın kızı.ı saytaıarı ıçınde sırıt- (bu fark pek küçük gibi ıröriinür, 
maktadır. takat fevkalade mühimdir) olan bu 

Umum milletlerin tarih.erinde iki eseri edebiyat meselelerini kav-
göriilen bu ckad.n parmağı> , «ka- ramış olanıar katiyen biribJriyle mu-
dın entrikası• Isliim tarihınde de kayese edemezler. 
kendini göstermiştir. l(o. 

Araplar kadınlara mevki ver- İ•mall Habibin kitabında mevcnt 
rnez1er, akıL.annı beğenmeuer, bu saydıfmıız yanhşlann sebebi şu-
on:I.ar...a ist işare etmeyi bir acız te- dur: Edebi eserleri dikkatle okuma
liikk.i eder.erdi. mak. sarkfa ve ga:rnta yapılan neş-

Böyle o.duğu halde bile yine ka- ı -·-·- ··-- ~,.,,., •• h•mak. 
dın nüfuzu Islfun tarihinde mü - 1!!!11!!!!!'!!!!!'!!!~~~11!!!!!!!'!!!!!'!!!~~~~~ 
hiın roIL.er oynamışttr. -
Kadınların siyasete, idareye, er

keğin i,,..erine karışma.ar.rnn doğ 
ru olmadığını a.nJıyarak onJarın 
en çok aleyhılerinde bulunan Haz
reti Ebubekir o...muştu. 

Hazreti Ebubekir: 
- İşini kadının eline verenin 

sonu zillet ve hüsrandır. 
Fikrinde idi. Hazreti (Ali) nin 

kadınıla.ra karşı ve onların aley-
1 hindeki fikri daha fena idi. 

Haılife Mansurun, oğlu Mehdiye 
vasiyetnamesinde söy !ediği : 

- Sak;n kadınları işine kanş -
tırma! · 

Tehdidi Arap Haılüelerine kadın 
entrıkasından nekadar ürktükl.e
rini açık olarak gösterir. 

[Arkası var] 

Müşterisini llöğdü 
Şişlide Zinci.rlikuyu caddesin

de bakkallık eden Süleyman; ve
resiye verdiği • mijşterilerinden 
Bavan Hüsniyenin borcunu öde
memesinden müteesı;iren <l,ün 
kadmıla kavgaya tutuşmuştur. 

Neticede hiddetli bakkal müş
terisini fena halde dövdüğün -
den akalanmı tır. 

lAi'\1ılr.'d ve HAV.\ 

ZO İKİNCİ TEŞRİN 1939 
PAZARTESİ 

11 inci ay Gün: 324 2. Teşrin 7 
Hicri 1358 Rumi: 1355 

Şevval 8 Kasurı: 12 

ı?E:: !!~!: ~:z· ~::;: 
[ HAVA VAZİYETİ 1 

Yeştıköy meteoroloji istasyonun
dan alınan mahimata göre yurtta 
hava Trakyada bulutlu, diğer bölge
Jerde kapalı ve yağışlı g-eçmlş, rüz
gft.rlar Orta Ana.dolunun şark taraf
Jarly1e Doğa bölgelerde cenup, diğer 
bülgelerdeı ı şimal istikametinden 
orta kuvvette, Eı-ede orta ve cenu
bu şarki Anadolu bölgelerinde şld

detıtce, denlzlerimigde kuvvetli es
miştir. 

Dün İstanbulda hava Qok bulutlu 
ve yağışlı &'e~m:iş, rütgi.r şimalde sa
njyede 4-6 metre hızla esmiştir. Sa.
al 14 de hava lazYlki 1014,3 milibar 
idi. Snhunel en yüksek 10.t ve en 
aüşük 3.6 santigrat kaydedilmiştir. 

12J4sb1e9ıı 
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SOLDAN SAGA: 
1 - Can sıkıntısı - Beygir 
2 - I.skambilde var - üiddt de

ğil. 

S - Salın almadan kullanmak -
Kayığın btiyu.k babası. 

4 - Sonu yok fazla - Hibe. 
6 - Hece - Yapmak. 
6 - Fazla. 
7 - Kabul - Eritmek. 
8 - İsim - Dört köşe. 
9 - İki canlı - Hece. 

10 - Meşhur bil' bahçe - Yap -
Su. 

YUKARIDAN AŞAGI: 
1 - Can sıkıniısı - Hece. 
Z - İskambilde - Erkek. 
3 - İğreti - Eritmek 
4 - Fazla - İnsanlann büyük ba-

bası. 

5 - Bir hece. 
6 - İkiye ayrılmak. 

'I - Vazife - Kaza ile. 

8 - İkinci • Başıboş. 

9 - İrat getiren - İlk gördüğü
mü insan, 

10 - Mümarese - Su 

ANKARA 
17. 11 • 939 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
100 sveç: Fr. 
100 Florin 
100 Ray~mark 

100 Belga. 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Kronu 
100 Peçela 
100 Zloll 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveo Kr. 

Kapanış 

5.24 
130.36 

2.96875 
6.895 

29.27 
69.495 

21.2575 
0.97 
1.6375 

13.1825 

2.495 
31.9675 
31.19 

ESHAM ve TAHVİLAT 
Merkez Banlı.&sı pefln 111.50 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

Bu akşam oyun yoktur 
••• 

İSTİKLA.L CADDESİ 
KOMEDİ KISMINDA 

20/11/939 Pazartesi gü:nü akşamı 
saat 20,3Q da 

BİR MUHASİP ARAN~OR 

HALK OPERETİ 

Eski Çağlıyanda saat 21 de 

(ESKİ HAMAM ESKİ TAS) 
Yazan: M. İbrahim 

~>n xı·:~ ı,~G -R· -:-
Ankara Radyosu 

DALGA UZUNLUÔU -

- - -
.A.Q. ıt,7' a. UlN il-. IA &w. 
.A.P. 11.71 ıa. MU~ MI &w. 

llU a. UI &... U.. &w. 

20 lkinciteşrin Pazartesi 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, lırıklık ve tütün ağrılarınızı derhıl kasar 

kabında günde 3 kaşa alın:ıı'>ill~. 

Her yerde Pullu Kutuları ısrarla i5tsylniz mi Saat 12.30 Program, ve memlekei 
aaat ayarı, 12.35 Ajans ve met.eoro
lojı haberleri. ız.so Türk muziii 

~::~:~
0

~1~7.~:~~~:::;ek1~~~ 11 i S TAN 8 U L 8 ELE Ol YE Si N D f ~ 1 
teoroloJi haberleri, 18.25 ~Iiilik (U.ad- ••••••••••••••••••••••••&ıi.m•al 
;vo caz orkeskası) 19.00 Konuşma - ! 
(Su nimetler!) 19.15 Tiirk mli.:t.ıği. 

Çalanlar: Vecihe. Reşat Erer, Ru
şen Kanı, Şerit iou. 1 - Okuya.o: 
Muzaffer , lkar. 1 - Gerdan.iye peş
revi, 2 - B. Faik Bey - U~rdaniye 

besle: (Ey keman ebru), 3 . H. Fa
ik. Bey - Gerdaniye agır semai: (Be
ni sermest eder çeşm.inle). 4 - H. 
Faik Bey - Gerdaniye şarkı: (Aşıkın 
gamzenle yandıJ, 5 - şerıı içıı: uı 
iaksimi, 6 - TanbW"lnln .. Uerdaniye 
şarkı: (Çlkalım daiiar ba.şw~). 7 -
Adananın Gerdaniye şarkı; Kara 
e-o:uum ne gezersin blll'ada), R - lia-
c.ı Faık Bey - Gerdaniye Yürük se
mai: (Biiloül Cibi' her şamü seher 
naıelerlm var) 2 - Okuyan: .M~lZey
yen .!Senar: l - Rahmi l:Sey - Bayati 
şarkı: tGlil hazin sunbuJ pcr\!jan), 
2 - Lemı Bey - Bayati şarkı: <Baka.
sız hüsnün gtivenme anına.), 3 .. Sa
dettin Kaynak - BayaU şarkı: (Mec- 1 
nun) 4 - Lemi - Hicazkar şarkı: ! 
(Son aşkımı eanla.nda..ran), 5 - Supbl 
Ziya Bey - Muhayyer şarkı: (De.:lim 
bu kız) 6 - Muhayyer saz semaisi. 
20.15 Konuşma (Çocuk Esi.J.'geme ku

ru.mu), 20.30 Türk müziğı (Fasıl he· 
yeti) 21.15 Müzik (Küçük Orkestra • 
Şef: Necip Aşkın) l .. Rich. Heu
berger - Şark'ta isim.il suitten: Çeş
mede parçası, 2 - Moszkovskl .. is .. 
panyol dansları, :r • Tbeo Rupprechi 

l 

İlk Muhammen 
teminat bedeli 

343,02 4573,55 Emniyet Müdürlilğilniln tahtı !ı;galinde bulunan bl· 

306,95 
739,62 

nanın tamirı . 

4092,64 Şişli - Pazar yolu lmtidadının şose inşaatı. 
9861,58 Kızıltoprakta Mustafa Maz.har yolunun tamiri, 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mi'.tdarları yukarıda yazılı işler ayrı ayn 
açık eksitimeye konulmuştur. İhale 27/11/939 pazartesi günü saat 14 de Daimi 
Encümeninde yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamel~t Müdürlüğü kale
minde görülebilir. Taliplerin ihaleden 8 gün evvel Fen işleri Müdürlüğüne 

müracaatla alacakları fenni ehliyet vesikaları ve ilk teminat makbuz veya 
mektupları ile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları 

(9448) 

-

----------

• 
.. Marş, 4. - AJols Pacbemegg - Ha

zin vals (Vals Triste), 5 - Fransız 

Lehar - Lü.ksemburg kontu opere
tinden potpuri, 6 - Beetboven - Me

nüet (Sol majör), 7 - Gustav Lind
ner - Bagatelle, 8 - Joset Gung'l .. 

Okya.nos denizinde Hülya (Vals) 

1 - u 

1 ile SABAH, OGLE ve .A~ŞAM 
j Her yeILekten sonra günde 3 defa muntazam3n dış1erı nlZl !ı!"ç:ı '. :ıvı-ıız 

. :"':,· ... ~ .... -~ . . .u: . . " ~ .,.. . ..._,., _ ...... 22.00 Memleket saat ayan, Ajans 

haberleri, Ziraat, Esbam - Tahvilal,. 1 -----------------------
Kambiyo - Nukut borsası (Fiat), 

22.20 Müzik (Küçük orkestra - Yu

karda.ki programın devamı) 22.35 

Müzik (Slravinsky: Capprlecio) (Pi

yano ve orkestra l~in - Pi.) 23.00 

Müzik (Cazband - Pi.) 23.25/23.30 

Yarınki }lrogram ve kapanış.. 

Her gün yalnız kısa dalga 31, '1 m. 

9t65 kc/s postamı:ı:la neşredilmekte 

olan yabancı dillerde haberler saatle

ri aşa,tıda gösterilmiştir: 

1 

İranca: Saat 13,00 ve 18,45 de 
Arapça: 

Fransızca: 

Saat 13,15 ve 19,45 de 
Saat 13,45 ve ZO 15 de 

iNHİSARLAR 

Cin.il Hlkd&rı 

~mlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllijJj& Yatak, yemek ve çalışma o-
= == = G o N D o Z == dalarile salon takımları vel -

= hasıl her nevi mobilyalar; BA-

A YLIK MAG..\ZIM ~ KER (ESKİ HAYDENi ma -

§5 ~- ğazalarında teşhir ed. lmekte 

= 2 inci Teşrin :--1 ve her yerden ucuz fiat ve mü= Nüshası Yepye.ll B~r = - - sait şartlarla satümaktadır. 

0Şokllae Ç'.kıyqr. •••••••••••••ıııııll = Murıezzılerden =: 

Arayınız. :, 
ES = 

1 ~lllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.lllllllllll-

---------------
i'.i,a11unl Mümessili ve N e'$riyat Dl

rek.tilrll: A. Naci, Basıldığı Yer: 

Son 'l'e]gra! Basınıevı. 

UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Muhammen B 
Liri' Kıırıtı 

• % 7 ,5 Teminalı Eksiltme 
Lira Kurut 1ilııil tekil 1&&U 

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

Reçlna 4000 l<gr. 2200 00 165 00 20/XI/39 Paz. 15 

Kalın çivili kayış raplt 1500 met. ı Bit 
ince > > > 1500 mel. > 4075 50 305 08 27/Xl/39 Pu. 18 

1 - Sartııame ve emvcul nümuneleri mucibince 7Ukarı<la :pazılı !ki kalem malzeme lılzalarında yuılı ıon 119 

saailerde pazarlıkla satın alınacaktır. 
IJ _ Muhmmen bedelleri, muvakkat teminatları yuk:anda yazılıdır. 
ııı - Şartname ve nümuneler bergün sözü geçen tubeden parasız alınabilir. 
ıv - İsteklllerln pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 ııuvenme paralarile birlikle mezkilr komls.l'o-

na gelmeleri ilan olunur. (9151) 


