
Sabah Pos tası 
.. A, ~ • > '11, iı. ' • ' ' ' . ' "tf Yf 
.ıt • ' ""ili.~.;.:~.~~ . ( ~' .. : . 1 .~\". • ~ ·ı ' ;ı '; • .] 'ı-
Aı ' .\ ••. '\ • .. • ' • . . • .. , ,, ~ ·,, .; '. •"\. 1'i ':., "' ' ~ J. 1:' -! 
•• ·. kt. ... . 

GONLOK SIYA ST HALK GAZETESi -

'tıl: 1 No . 90 -2ız C UMA RTESi • 11 • lkincitaşrin • 1939 Telg, ls~:ıılJ~I lıc:dil n. Tal. 23l:>l . 

•• • • •• • • •• •• 
TURK MILL T ' UYUK ATATURK'UN 
AZİZ HATIRAS NI ÜN TAZİMLE ANDI 

,--------------~------~----~--------------------~ 

Cumhurreisimiz İsmet İnönü Tehlike Biiyiiyo r! 
• Atatürk'ün Kabrini Ziyaret Etti J:lolanda Ve Belçika'nın işgali 

eüvüK MATEM ihtimali Kuvvetlenmiye Başladı 
• Mil"i Şef İsmet İnö

nü, Atatürk' ün Kab· 
rine Çelenk Koydu. 
Bütün Yurtta Ah-
türk'ün Aziz Hafı· 
rası Büyük İhlifal
lerle Taziz Edi idi. 

8 Atatürk'ün Kabrine 
ve Heykellerine 
Yüzlerce Çelenk 
Konuldu. 

Yllbd lalıalJ ıeııplllfil, Vail, tlnlvenlle Rül0ı11 Taksim me:rcJaııııula 

8 Ecnebi, Siyasi Mü
messiller, Büyük 
Matemimize İştirak 
Ederek Atatürk'ün 
Kabrine Çelenk 
Koydular. 
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• 
ideoloji 

Harbi 
= 
A vrupada harp devam 
ederlım bir taraftan da 

muharip olan V• olmı· 

y anlar araaında ıiddet

li bir ideoloji harbi 

cereyan etmelıt e ve ye:

ni bir alemin kurulma
• , na falııılmaktadır . 

Bu y eni ci le m nedir 

V• ne olacaktır ? •• 

Yazan: Şükrü Ahmed 
Avrupada harp 111en devam eder

ken bir tarafLan da muharip olsun ol
masın bir k.ıSım büytı.k devletler ara
sında rııen bir ideoıoJi harbl de cere
yan etmektedir. Bu harp, belki fili 

muhaı emattan daha ınü~ır ve daha 
ıiddeUl olarak devam eylemekte. ye
ni 7enl hl.diselere ve beynelmilel ıa ... 
havvü.llere hız vermek istlyen bir ls
lidal ve mahiyet taşımaktadır. 

Yalnız son hafta içinde, Lord Bali· 
faks'ın, İnciltere Barlct:ve Nazın sı
fatiJe, Molotof,un SovYet Halk Ko .. 
mberleri reisi ve Hariciye Vekili ola
rak ooyledlfl noluklar, diler taraflan 
da İtalyanın faşist olarak düşüncele
rini muhtelif vesilelerle aksettJrmesl 
bu bakımdan çok dikkate şayandır. 

l A.lrd Halifaks, bu harbin sonunda 
kurulacak yeni bir ilemden, müsavat 
üı:erlne kurulacak yeni bir dünyadan 
bah ... ctti ve harbin bu cihetJer tlmin 
olununcuya kadar devam edeceiinl 
sUylcdi. Bu yeni iltm, yeni dimya 
nedir? 

Sovyet Jlarlclye Naıırı Molotof, 
bqlinkü kapitalist büyük devletlerin 
zorluklarında, bozukluklarından 

babııet.tl ve bunları, çürümeie mW.taii 
blr tarzda ıavsll eyllyerek hepsine 
blrdeu hücum eyledi. 

17 ıiene evvel M. 1\-lusoltnl, İtalya
da fatlıml, 1911 - 1918 harbinden 

(Arkası 3 üncü sayfada) 
şt).Utl AHMED 

AN KARAD A 
Ankara, 10 (A.A.) - Ebedi 

Şef Atalürk'ün ölümünün yııdö
nümü olan bugün, bütün yurt i
çin\le milii bir ma.em günü ola
rak geçmıı;tir. Bu sabah çıkan bü
tün gazetaer siyak çerçeve.er 
içinde alınmış sütunlarını Ebe -
di Şefin hayatına, onun Türk mil
letini en yüksek bir medeniyet 
seviye~ine ul~tırrnak için ta • 
hakkuk ettirdıği ink:ta:p.ara a
yırmı.ş bulunmakta ve ölümü 
karşısında bü: ün Türk mi.Jeti -
nin duyduğu sonsuz acıya makes 
olmaktadırlar. 

Bu meyanda Ulus, Atatürk'e 
tahsis ettiği fevkaLade sayısında 
Mhli Şefın, Atalürkün büyük 
şahsiyetini tebarüz ettiren ve 
en büyük evladına karşı bütün 
Türk milletinin duyduğu sonsuz 
sevgi ve minneti üade eden ta
hassüs!erinj kaydey !emektedir. 

Bi,i.'ün Türk milleti bir y;l ön
ceki gibi ·büyük yasın havası için
de parti binalannda, Halk.evle -
rinde, mekteplerde toplanarak 
Atasının hatırasını taziz eyledi· 

(Arkası 3 üncü say!aaaJ 

fall, a.lı1ör, Kumandanlar ve J'rofeııôrler ırene)lltle beraber Taksime cldl1orlar 

IST A NBUL D A 
Daha erkenden 'bütün hususi 

müesseseler kapanmış, dükkan
lar kepenklerini indirmiş, haı:.k; 
Halk.evlerinde toplanmıştı. 

SAAT 9 U BEŞ GEÇE 

Saat clokuzu ~ geçe bütün 
şehirde ma•em ıbaşladı. sokaklar
da nakil vasıtalan durdu ve 
Halk ev !erinde, mekteplerde, U
niversitede merasinı ,b~adı. 

'ÜNİVERSİTEDE 

Üniversitenin merkez binasın
da ve Milli Şefin nutuk irat et
liği şeref kürsüsünün önünde 

yüksek tahsil gençliği toplan -
~tı. Koridorlar, höl, ta bah~ 
ye kadar her yer do'.muııtu. En 
önde İstan•bul Valisi Lfı :fi Kır -
dar ile İstanbul Komu•anı, Üni
versite Rekt<irü ve Fakülteler 
Dekanları görünüyordu. 

Saat t am 9 u beş geçe Rekoor 
merasimin başlad : ğını bildirdi. 
G<izya~ları içinde 5 dakika de
vam eden Büyük Ata'nın miuıe
v! huzurundaki tazinı duruşu 
bitti. 
Bunu Edebiyat Faküıltesi Dekanı 

(Arkası 3 üncü P.'lyfada, 

tlnlYenllede 7 a)ll)an leplaııilda ıeacler nuhık si1lil'ıorlar. 

Holanda, Almanya K 5 j"fakikk· -:- ra aru a 
Bududunda y enı 'SuikastYapıldı 
Tedbiı .. ler Alıyor Kahire, 10 (Hususi) - Ma-

jeste Kral Faruk bugün bir su
. ikasde maruz kalmışt : r. Kral 
: yolda gezerken m!?(;hul bir a
. dam kendisine bir ş~e atmış-Amsterdam, 19 (A.A.) - Bntün Bolandacla ihtiyat. tedbirleri arttınlmıf

tır, Su hattına ve Alman hudı.ına dJtru giden mütea.dd& askeri kafileler 
tır. Mü·,ecaviz derhal yaka'. an
rnış ve tahkikat neticesinde 
mecnun olduğu anlaşılmıştır. 

görülmektedtJ'. 
Dlier taraftan, Almanyadan etlen postanın, lı:aztlelerln ve trenlerin cti

l'fdc artan kahhUrler yaptıkları kaydediliyor. Bu ıeahbürler, Almanyanm 
•arbinde ve şimali carbisinde yapılmakta olan ta.b idat& atfedilmektedir. 

Hitlere yapılan su'kastten 
sonra Majeste Kralın uğradı
ğı bu tecavüz halk: heyecana 
dü~ürrm.isse de mütecavizin 
mecnun oldujiu an . aşıldıktan 
sonra halkın heyecanı zail ol
mustur. 

KopenhaK. 10 (A.A.) - Bcrllncske 'I'ldende l'&:ıctesJ, Almanların SiesfrJed 
hallllll lldçl.ka ve Holanda hududları 11&unhıiunca l&lıdll elliklerinl yaz
maktadır. 

Amslerdana. 10 (A.A.) - Bolanh hududunda Alman kılaaluun tah
fi..dai )'apmaaı ii&erine. bükü.met. Maa.s ve Morvede neblrlerln, icabında 
7enl bir su baskınını haurlama.k üzere, b11 nehirler üserlnde her türlü 
ae7Ji,sderlerin t&tillnl eınretm.lşUr. Dolanda motörlü kı&'alannm hareUtile 
a:rnl samanda alınan bu J'elll tedbirin hallı: arasında endlşe7I arltınJ.ıiı söy
lenl:ror . Amslerdam ilcari ual<ll:rai malılillerl, bu son ledblrlerden bilhas

İKDAM: Dast ve kardeş Mı
sır Kralı Majeste Faruf.un ma
ruz kaldıRı bu tecavüzden do
layı teessürlerimizi beyan e
der kendisine geçmiş olsun de-sa mü~sslrd.irler. 

Bolancla - Belçika iqebbüsüne büyük bir iimll lıaflanut olan Bolanda· .riz. 
lılar, Wtlor'ln .Kraliçe Vllhelmln ile --------- ---------------
Kral Le<ıpold tarafmdan yapılan .Wh 

lekllflnl iamamea bllmemexllktea 
celmeslnl leeasilrle müşahede edı:ror
lar. 

Lahe1 hölı:ümetlnln lemin edici he-
7anatma rağmen halk, Alman ta.71-
kindeo, 7lne endişe ile baJısedjyor. 

Ne olarsa olsun, Dolanda son hadde 
kadar kendini müdafaaya hazırdır. 
Başlıca seyküJce71 merkezlerde. si

lihlı nöhelçller, ilk işaretle beııdlorl 
aemata ima.de, ıeee l'ti:Ddü.z bekliyor· 
Jar. 

Tahll:re pli.nlan, bti:rük bir dotna
hılr.la landm edilmiştir. Lü•umu ha
linde lkameta'ihlarını terkedecek o ... 
lanlar me7anmda, Doom'da otaran 
sabık Kayzer de vardır • 

MANİDAR BİR SUALT 
Parls, 1t (A.A.) - Reoler ajana 

bildiriyor: 
Aslı:tri müşahitler BIUerln Belaa

daya ve Belçikaya taarrus l~ln Mü
nib oullr.asdlnl behane hllmalr. niye • 
Unde olap olmadıfını sormaktadır. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

TÜRKiYE'DE 

Maden Kömürünün 
Keşfedildiği Gün 

Dün Zonguldak Ve 
Ereğlide Meras im 

Yapıldı 
Ereğli, 10 (A.A.) - Maden kö

mürünün Türkiyede keşfinin 110 
uncu yıldönümü >burada coşkun 1 

tezahüratla kutlanmıııtır. Şehir 
bu münasebetle ba.ştanh~a bay
raklarla süslenmiş ve gece de ka
rada ve denizde tenvirat yapı~
mak suretile kömür kfışıfi Ereğ
lili Uzun Mehıned'in hatırası ta
ziz edilmiştir, 

ZONGULDAKTA 

Zonguldak, 10 (A.A.) - Uzun 
Mehmet tarafından Türkiyede 
ilk maden kömürü keşfinin 110 
uncq yıldönümü Zo1J€Uldakta tö
renle kutlanmış ve bu münase
betle her taraf bayraklarla süs
lenmiştir. 

Ekmeklerden Artık Fare 
Pisliği Çıkmıyacak 

Fakat, Pasta Ve 
Unlar Elekden 
İsianbol Uamıü Mecllslnln oon :rapll
tı toplantıda ekmeklerden çıkan fa ... 
re p isJlfl, kıl, e11val parçası, kibri& cö
p ü rtbl te7ler mevzuu babsoldu ve 
ekmekçi fınalarma oiomalllt elelı 

lr.ouulması lelı:llf edildi. 

B11 lekllf üzerine IÖ• alan bir ba, 
bunun yalnız dmek ve simitlere ın ... 
hslar eıtlrllmesinln dotnı olmacbfııu, 

Saire Yapılan 
Geçirilmiyor ?. 
bunu bütün un mamulitına tqmtı e• 
dilmesini lsledl:rse de, bu leklif ka• 
buJ olunmadı. Ancak ekmek, ı>lde, si• 

mit ve fıra.ncoıa unlarının otoma&lk 
eleklerden ceç!rllmesl kabul olunda. 

Altı ay sonra ekmek, fıran<'ahi., si
m.Jt, pide yapan fmnlarda otomaUk 
elekler bulundurulacak. ve altı ._ y 

(Arkası 3 üncü sa)'f a) 
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BOYOK T ARİ Hl ROMAN : 11 

G ç os A 
Yazan: M. Sami Karayel 

Sultan Ahmet, Hocasının Bu 
Plônına Memnun Olmuştu. 

Yani, sarayı hümayun duvarlan .. 
run haricındcki memleket kısmının 

ahval ve adabından habersiz olan 
ecnebi unsurunun tegallüp ve tahak
küm etmesine artık nına,.et verili -
yor zannolunabilirdi. 

Yavuz Ali Paşanın makamı sada
rete getirilmesi Sun'ullah eiendmin 
cayretile ve biraz da tehd.id ile ol -
muştu. 

Sıpa.hilerin iste.kleri olmuştu. Fakat 
yeniçerilen ııpabilere di~ bilemeğe 

başJamışJardL 

Çünkü; sıpahilet de; yeniçeriler gi
bi her istediklerini hükümet.c yaptıra
bilecek bir kuvvette olmuşlardı. 

Halbuki yeniçeriler, kendilerinden 
başka hiçbir kuvvetin vücut bl11.ma
sına taraftar olamazlardı. 

Yavuz Ali Paşanın sadarete geli -
şi memleketin istik.bal ve mali nok~ 
\ai nazarından iyi idi. Hayfa ki, bu 
tatlı ümitler boşa çıktı. Ali Paşa bir 
sene olsun muammer olamadı. 

Yavuz Ali Paşanın vefatından 

sonra soysuz ve ecnebi alayının dev
let üzerindeki tahakkümü daha mek
ruh, daha vahim surette icrayi hük -
metmeğe baş~tı. 

Kapı ağalı.klar, bostancı başılılt -
lar, oda başılıklar, kilircı b~ılıklar, 
vezaretıere, vilayetlere, sezdarlıkla.ra 
her va.kitten z.iJ'ade basamak oldu. 

Kaplların, bostanların, odalann, ki
!Arlaruı her biri sonradan yarım ya
malak MwJ.ılman olan ecnebi türe-
diler.in eline düşmüştü. 

Y~iler, sık. sıJı: padişah değiş

mesini istecierdi. Çünkü, her pa.dışah 
degişmedeıı wlca cülıls bahşişi alır

lıırclJ. 

Sultan Ahmedin cülssu üzerine as
kerin birinci işi cülıls hediyesi isle -
mel< oldu. Haııoede para olmadığı ve 
İstanbula ;raklaşıruf olan sadrazam 
Ali Paşa ile gelen Mısır hazinesinin 
vürudanda venleceği beyan olundu. 

Sadtazam izmit körfezinden ııeml
ye binip geldi Ağırlıklaruu da geride 

bır~tL Sızıltı olmasın dlyerek ıç 
hazineden bir milyon altına yakın 

culıis h~esi verildi. İç hazinede pa
ra yoktur dedikleri halde küreklo 
paralar çıkıyordu. 

Sultan Alunet, tahta çıktılı zamna 

sünnet olmam.ıı;tL Kılınç kuşanma 

resminden sonra sünnet düğünü ya
pıldL Padişahların, padişah olaralı: 

sünnet edJldıgi bırlııci defa olarak gö· 

rülmUştür. 

Kaymakam Kasıtnpasa, padişahın 

hoca ... ı Muı:;La!a efendıyi gücendirm~. 
zaten cuıUs gü.11ü sadaret istidasında 

bW.unduğu da şayia olmU3tu. Bu su

retle gecek padişah sarayında, gerek 
sadrazam yanında itibardan düşmiış 
oıan Kasını Paşa .Bağdada vali olarak 
İstanbuldan defedildi. 

Kasun Paş, saclrazaın Ali Paşa se
fere gitmezden evvel Bağdada git -
miyecegıni ilş.l ..:.tti. 

Kasım Paşa, gllya hazırlıklarile 

meş.;uldü. l\.'Iak:;adı başka idi. Nihayet 
Buı-...aya kad.iır gıtti. Orada kaldı. 

Yağınalara, garetJere başladı. 

Kasım Paşa· hiikUmeti.n emrini ta
nımaz oldu. D~ğrudan doğruya ast ol
duğunu ilan etti. Maksadı mutlak su
ret.Le sadrazam olmaktı. Sonra, hü ... 
kümetiD bi.r çocuk elinde oldugwıu 
bihyordtL 

Hüh"iı.ı11eı o derece zayıftı k~ Ka
sım Paşayı tedip cihetine cidemedi. 

Zaten; Anadolu başlanbaşa isyan 
halinde idi. Hükümet, Kasun Paı;a

nın bu halinden usktil. Taltif Ue sus
turmak istedıler- Bajdat valillği ye-

~ Kütahyayı verdiler. Aidatına 

zamlar yaptılar. 
Kasım Paşa; bükıimet tara!ından 

verileuleri kabul etmedi. Tecavü.ı:!e

rine nihayet vermedi. 
Adeta; Osmanlı imparatorluğunun 

birinci merkez hük:Umeti olan Bur -
•ada padış;:lılıbnı ilan etmiş gibi a&

t1ğuu asıyor, kestiğini kesıyocdu. 

İstanbul, Kasım Paşanın vaziyetin
den ürktü. Ne yapacağ&nı şa:11ırdı ... 
Padişatun hocası Mustafa efendi 

derhal bir çare buldu. PadŞıhm hu
zuruna çıkarak şu ifadede bulundu: 

- Pad.işah1m, Kasıın kulunuzu ele 
geçirjp kaUetmek gayet kolaydır. 

Sultan Ahmet, hocasının bu söz -
!erine memnun oldu ve, sordu: 

- Hocam, nasıl mümkün olur bu 
la?. 

- Efendimiz, Paşayı tekrar eski 
memuriyetine iade ettitiniz ferman 
buyurununuz, işte o kadar. 

- Son.ra: 
r- Sonra, o, sevinerek İstanbul& 

gelir, saraya tebrikata geldiği zaman 
karını itmam eyleriz.. 

Sultan Abmet, hocasının bu plılnı
na memnun olmuştu. Derhal kapı a
ğasını çağırttı. Kasım Paşanın sada
ret kaymakamlığına iade edildiğini 

ferman eyledi. 
Kapı ağası fermanı koynuna koyup 

Bursanın yolunu tuttu. Kasuu Paşayı 
buldu. Padişahın fermanını vereli. 

Kasun Paşanın sevincine payan 
yoktu. Dediğini yapmıştı. Tekrar is
tanbuJa dönecei<tl. 
Paşa derlenip toparlandı. İstanbula 

geldi. Alelusul tebrikler, islilı:baller 

yapıldı. Atına binip gurur ve debde
be ile sarayına gitU. 

Ertesi gün padişahtan emirler al
mak ve teşekkür etmek üzere saraya 
gidince, hemen bostancılar paşarun 

geldiğini haber verdiler.. Padişah 

derhal şu iradede bulundu: 

- Botun keratayı! .. 

Kasım Pala, balıkhaneye götürüle
rek boğazuıı kement attlmıştı. Ka -
•un Paşa, katledileceğini a.ııladı#ı za
man cellatlara şöyle d.ı7ordu: 

- Vay gidi kahbeler vay!.. Hey 
gidi soytarılar hey!_ 

Yavuz Paşa; sadarete gelir gelmez 
&öyle bıt etralı göıden &ec;ırdi. Padi
şahı çok çocuk buldu. Mab Firuz Sul
tanla, Mab Peyker Sultanın rollerini 
anladı. 

Hele, hoca Musta!a efendi ile kız
lar agasının nütU%larına busbi.ı.tün va
kıf olmuştu. 

Bu sebeple, Yavuz Ali Paşa İstan
buldan bır yere ayn!mamaga karar
verdi. İran seferine CağaloğJu Sinan 
Paşayı, Macar.istana da o sırada 

vezir yapılan Koca Murat Paşa ile 
Mehn1et Paşadan birini serdar t.ayin 
etnıek, kendisi merkezde iki tarafı, 

bilhassa ordudan ziyade muhtaç olan 
paclişahı hUsnü idare etn1ek isledi. 

Fakat, sadrazamın bu fikri müfsit
leri ayaklandırdı. Başta kızlar ağası 
olduğu halde kadın sultanlar ve goz
deler Yavuz Ali Paşanın İstanbwda 
kalmasını istemiyorıarat. 

Nihayety emellerine muvafiak ol -
dular ... Padişah, şu iradede bulun -
du: 

- Derhal sefere hareketin ve ordu 
başında bulunmak lığın gerektir. 

Ali Paşa, padişahın bu iradesine 
karş,t yavaş davrandı. Yavaş, yavaş 

bzırlan.ıyor ve Istanbulda.n çlkmak 
istemiyordu. 

Bu sefer de, padişahı hocası Mus -
ta.fa e!ewii şu sureUe fışkırttı: 

(Arkut var) 

iKDAM'/N ----.. 
Uzun Hikayesi : 5 

KADIN DOKTORU 
Nakleden: Selami İzzet 

17 numarayı göN!Si gelmişti. 
Fakat bu arzusunu yendi l\:a

pıvı açmadı. İQeri ııirnıedi. 
Buna heflüz hakkı voktu. 
Yürüdü; yürür-ken düşünüyor

du: 
- Her şeyden öru:e 19 ~ında

idni ö:ümden kurtarmalıydı. 

• • • 
Doktor Fikret Alın iki sandöviç 

yedi. Bir kahve içti. YorgunlAt -
ğıınıı .gidermiş olmak için gerin
dL Sonra küçük hastasına gitti. 

H.astanı.n gözleri k"'flal.ydı. Ço-

cuk kadın bayg;n gibi yatıyor -
du. 

Doktor yaklaştı, kocaman er
kek elini, QOCuk kadının küçücük 
alnına koydu. Buz gibi soğuk ve 
terliydi. 

Saçlar .biribirine yapışmıştı.. 
Genç kadın elin temasile ür -

perdi. 

Doktor fıs-Jdadı: 
- Korkma kızım, benim. 
Ve sanki hasta doktorun gel -

mesini •bekliYorm~ ıtibiı 
- Ağrun var! DedL 
Kıvranınağa baş!.ıd.ı. 

Dün Adliyede 
Garip Bir 
Hadise Oldu 

Davasından Vazgeç· 

mezse Oldüreceklermiş 
Dün Adliyede garip •bir vak'a 

olmuş1ur: 
Öğleden evvel; koridorların ve 

mahkemekrin en kalabalık bu
lunduğu b..r saatte adliye pol.si 
Sadettinin yanına te•aşlı tel:l..şlı 
ıbir adam yaklaşmış ve heyecan
lı bir sesle: 

- Benim ismim Sadettin ... As
liye üçüncü cezada bir yaralama 
davam var .. Tevkifhanede bulu
nan bu davanın suç.usunun ar
kadaşları bana bir mektup gön -
dererek davamdan vazı~çmemi, 
aksi takdirde beni mahkemede 
vuracaklar.nı bild.irrni<ı;erdi. Şim 

di onlardan Osmanı ve diğer iki 
·IBzı mahkeme kapısmda gördüm. 
Tehdit ınel<tubunda yaz.dıklan 
veçhile beni salonda öldürecek -
Jer ... Yalvarırun size kurtarın be-
ni! ... demiştir. 

Bunun faerine polis memuru 
Sadettin hemen yanına 2 arka
daş daha alarak e:österilen yere 
gitmi'l ve her üçünün de üzerle
r.ni aram~tır F'iıhak.ika Osman
la Mustafa ve İbrahim isimle -
rinde bulunan maznunlar .n Ü
zerlerinde 2 ·büyük sa'.dırma i.:e 
1 sustalı bulunmu.stur. 

Bu vaziyet karşısında her ü- ı 
cü de müddeiumumiliğe teslim f 
olunmuştur. Haklarında, dava 
ile alakalan o'.madığı halde mah
keme salonu kapısında memnu 
silahla ·beklemek suçundan ta
k.iıbat yapılmaktadır. 

..... ....---<.)()>----
BELEDiYE 

1 rramvay • E:ektr:k - Tünel 
idarelerinin 'teni T e~kilatı 

Elektrik, tramvay, tünel ~!et
mesi umum müdürıüğü teşkiliı
tı senebaşından itibaren esaslı 
fa.Wyete geçecek, muvakkat büt 
çenin müdde'i tamamlanmış ol
duğundan bütçesi yenitkn tan -
zim edı1ecektir. 

V&li Romanyaya c·d·yor 
İstanbul Vali ve Belediye Rei

si Liıtfi Kırdar pazar.esi günü j 
Romanya P:.OPa.ganda_ nazırlığı - 1 
nın daveti uzerıne Bukreşe gıde
cektir. Valinin seyahati üç .gün 
sürecek. cuma .günü tekrar Istan
bu.a dönmii.ş olacaktır. 

lsti~rc;.z ldi en 5 M:ı ı·cn 
Lira 

Belediyeler bankasından is
tikraz edilen be;; mi.) on liranın 
ıbir milyon yüz bin lirası ·beledi
ye tarafından bankadan çekil.
miı;tir. Belediye bu parayı Emı
ntinü ile A.zapkap,nın istimiaki
ne sarfede::ektir. Beş mi.yon li
ra.ık is ikrazdan henüz şın::d.iye 
kadar hiçbir tarafa harcanma -
mıştır. 

O~un Körr.ürU Geliyor 
Hükumetin müsaadesile Bul -

gııristandan memleketimize ge
lecek olan 20 milyon kilo odun 
kömürünün i'halat•na devam e
dilmekted:r. Dün büyük bir mo
törle 50 <>in kilo kömür ge'.ıni.ştir. 

Doktor Fikret Alın zile bastı, 
ge:en hastaılıalrn::ya: 
~Haydi cabuk, büyük salona 

götürünüz! Emrini verdi 

• • • 
Doğum birkaç saat devam etti. 
Fikret Alın liıvabonun önüne 

geldi, kaut;uk eldivenlerini çı -
kardı, soğuk akar suya uzattı. 

B:r hastabak.ıcı havlu tu!uyor
du. 
Başka ıbiri, doğum salonunun 

ta öbür ucunda, sıcak, canlı bir 
şeyi bezlere sanyordu. 

Birkac saat evvel doğum salo
nunda dört kişi idiler, şimdi ~ 
kişi olmuşlardı. 

Bu beşinci bütün odayı doldu
ruyordu. 

Göze göıiinen yalnız oydu, yal
nız onun sesi duyuluyordu. İn -
cecik, tiz, kı;lakları yırtan bir 
ses. Göz;erini dünyaya ağ!ıyarak 
açan beşerin sesi, beşerin diruni -
yecek olan feryadı. 

Avrupa Mamulatı 
Ucuzlamıya Başladı 

Fiaflan lndirmeyenler Cazalandınlacaklar 
Son zamanlarda Avrupadan 

memleketim.ize her çeşit malların 
ge:meğe ·başlaması üzerine bir 
müddet evvel fiatlan :bırdenlıi
re yükselen Avrupa mamuUıtı 
ucuzlamağa baş;amıştır. Dün de 
İtalyan bandıralı Abbazya vapu
rıle mühim miktarda elektrik 
ma:zemesi, makine aksamı, rad
yo ve aksamı, bak:r, demir ve 
ham eşya, l!.bbi ve kimyevi ec-

Polis Mütehassısı 

Dün İsviçreden Şeh
rimi.le Geldi 

İsviçrenin maruf polis mü!e -
hessıslarından Mark Palot dün 
sabahki ekspresle Lozandan şeh
runize g,;.ım.ş..ır. 

za, pamuk!u mensucat ve pamuk 
ipliği gelmiştir. 

İhtikar komis.ıronu piyasada 
miktarı :boliaşan maddeler üze -
rinde haUı fıallan yükselt.miye 
kalkan:ar hakkında şiddetli : a
k.iba ta başlam~ıır. Evvelce iiat
larda yaptık.arı yüksekliği Av -
rupadan mal gelmemesine ham -
leden tüccarların bu madde.er pi
yasada bollaştığı için fiatları in
dirmeleri istenmektedir. 

Türk - Rumen 

Ticaret Anlaşması 
Dürr f m.::a Edildi 

Ankaradaki polis enstitüsü -
nün ve kimoloji profesö!-lüğü 
için anııaje edLmiş olan maruf 
mütehassıs S.rkeci istasyonunda 
emniyet umum müdür;üğü na -
mına hir heyet tarafından kar -
şuanm!.ştır. 

Enstitü müdürü Adilin refi -
kası taraf.ndan da zevcesine şık 
bir buket takdim olunmuştur. 

Bir müddettenberi Tophane ı 

köşkünde devam etmekte olan 
Türk - Rumen ti<:aret müzakere
leri dün netroelenıniş ve hazırla
nan muahede öğleden sonra imza
ianmıştır. Rumen heyetinin bu
gün şehrimizden aynlarak mem
leketine dönmesi muhteınfudir. \ 

1 
Anlaşma önümüzdeki aym başın-, 
dan itibaren ıa,bik edi..ecektir. 

IGMÜRijı( 
M. Mark Polo dün emniyet mü 

dürlüğünü ziyaret etmiştir. Po
lis okulunu da gezdikten sonra 
Ankaraya giderek yeni vazüesi
ne başlıyacaktır. 

Mü TEFE" R 1 lC ---
Kurluluş. Feriköy Tram. 

-vay Hıdtı 
Kurtul114 - Feriköy tramvay 

ha . t.nın çift hatta iblağı düşü • 
nülmekte idi. Malzeme buhra
nı olduğundan şimdilik buna im
kan görülmemektedir. 

Kalp Sektesi. d ,n Oldu 
Dün sabah saat 8,30 da Ayvan

saravdan kalkarak köprüye ge
len 11 numaralı Ha.Jı;; vapuru yol
cularından İbrahim isminde bi- 1 
ri :birdenbire dii.şüp ölmüştür. Ö
lümün kalbden olduğu anla!iılm.ış 
.tır. 

SORUYORUZ! 

Bozuk Para 
Alınmaz mı? 

Mabmııtpaşada Selvili Meseli 
sokağı 4 nıımar.ıda Kemal fucan 
J"aııyor: 

•- 6/11/939 Pazarı•,-; rünü • 
elc.ktrik parasını alm.ağa celen me· 
nıura 192 kuruş bozuk.hık. verildi. 
Fakat memur 50 si kuruş ve ü-;t 
tarafı "bütün olan paraTl betenıp 
almadı. Çünkü 50 kuruş bozu. pa
rayı sayama.nnq. Bundan bir şey 
anlamadım. Parayı da aluıadan eı

tıp gltlL• 
Okuyııcumazun ,ık~:rel ettiıt 

meselenin doğru olup o!mdığmı ! 
Soruyoruz! J 

cEHerin kadar kalbin de iyilik 
yapsaydı, sen dünyanın en büyük 
doktoru olurdun! ... • 

Doktor Fikret .A.!ın mütemadi
yen bu cümleyi tekraı:Lyordu, i
çinden, kendi kendine •el:er ka
dar kalbin de .. ,. diye söylenip du 
ruyordu. Bu söz birden.bire ak -
ima gelmiş, zihnine takılıp kal -
mıştı. Bir tür-Ü çıkmıyor, d.ili:nin 
ucundan da gitmiyordu. 

Bu söz eski hocasının sözüy -
dü. 

Senelerdenberi bu sözü unut -
m~tu. Fakat bu çetin cengi ka -
zanıp ta QOCUk kadırun QOCUğunU 

~ a;cLktan, kadının da yavrunun da 
hayatını kurtardJktan sonra, kur
tarır kurtarmaz, çocuğun sesi du
yulur duyulmaz bu sözü hatırla
mıstı. 

Kadın, QOCuk anne yüzüne ba
kıp rahat rahat gülümseyince bu 
söz: •eilerin kadar kalbin de iyi
lik yapsa ... • sözü kulak.:anııda 
cınlanqı.tı. 

Kaçak Kumaş Bıdun1u 
Plıeden limanım!Za gelen Ro- ı 

ma.!',,Y~ ,·apuru yol<:ulu:nd~ Ma
ri ismınde bır ka<Ln.ıJl uzerı aran 
m~ ve vücudüne sanlı bır halde 
kaçak klimaşlar buluuın~tur. Ka 
dın eşya.arla beraber beşinci ce
za malıkemesine teslim edi;m.iş
tir. 

GUmrUk Kimyagerliği 
Bu avın 23 ünde İstanbul güm

rüklerinde yapılacak kimyager
lik ~mtilıanı.na dtirt kisi talı,p ol
mU$.ur. Bunlardan kazanan iki
si alınacaktır. Bir tanesi İstanbul. 
ve diğeri de İzmir gümrük.erine 
tayin edi!ece.ktir. 

DENiZ 

l uyuk Bir Sal Bu~un{u 
Şile s•hiHerinde 20 metre u -

zunluğunda, 9 me' re g~nişli~. -
1 de büyük bir salın denı.zle surük

Jendiği göıiilerek muhafaza al -
t na al!Linıştır. Salın fırtınalarda 
Karadeniz !imanlarından birin
den koptuğu tahmin olunmakta
dır. 

Fırtına Yüzünden S3ferler 
Eozulu\'or 

Karadenlıdeki fırtına yüzün -
den dün Barlından limanımıza 
gelmesi be!Lenen Bursa vapuru 
geç kal.!Il.llitır. Bu sırbah saat 8 de 
ge.-ecek.ir. Yine dün öğle üzeri 
geolmesi icap eden Ege vapuru da 
a.k.şa,ır _ "'<; vakit gelmiştir. 

SiC:d.ıılı Eir Fırtına Çık-
, ması tt' uh~emel 

An.kara, devlet meteoroloji is
tasyonu limanlara gönderdiği bir 
haberde Ege denizinde cenuptan 
şidde'.li bir f,rt.na çıkması muh
temel olduğunu bil<Lrıni.ştir. 

Evet, kalbi de iyi olsaydı ..• 
Fakat kali>i fena miydi?. 
Doktor Fikret Alın salonun ka

pısını açtı. Avuçlarını ba!iından 

geçirerek saçlarını düzeltti, ç.k
tı, merdivenlere doğru yürüd(L 

Omuzuna bir el dokundu: 
- Doktor ... 
Fikret döndü, baktı. Genç bir 

adam soruyordu; 
-Ben ... 
Doktor gencin kim olduğunu 

söylemesine vakiat bırakmadı. 
Anlamıştı, elini uzattı, gencin e
lini tuttu, gülümsedi: 

- Kurtuldu! ..• 
Ve yürüdüler. 12, 13, 14, 15, 16, 

17 ... Z~al!ı 17, ona bir türlü sıra 
gelememi.ştL 

19 numaranın önünde durdular, 
Doktor Fikret Alın tokmağı çe
virdi, kapıyı açt~ genci odaya 
soktu. 

Beyaz yastıkta sararın~ bir yüz. 
Genç kadın dinleniyordu, 

H'rkek yaklaştL 

Beykoz Sıtma 
Teşkilatı 
• 

içine Alındı 
Beykoz Köylerinde Sıt

ma İle Mücadele Başladı 
Beykoz s:tma mücadele teşki

lat.nın dışında bulunmaktad,r. Fa 
kat, Ömerli, Koçarlı, Sırapınar, 
Dereseki, Anadolufeneri, Poyraz, 
Eş celi köy !erinde fazla miktar
da sıtmalı köylüye ras.landıj!.n
dan buraları sıtma mücadele 
te~k:i.'.ıi.tına iLhali edilmiştir .. 

h ,hh,ye Vekaletinden Istan
bul veremle mücadele cemiy" ne 
gelen bır emirle Beykoz köyle -
rind.eki mücadeleye başlanmış -
tır. 

Sıhhive Vekaleti, Büyükçekıne
ce ve civarındaki s.tma müca
de.esı il1' yakından alakadar al
maktadır. 

Sıtma mücadele teşkilatının 
köylerdeki mücadele:ı_i yainu: siv 
r.siıeklerin itliif•ndan ibaret de
gildir. Mücadelenin doktorları 
köy-Ü ile temas etmekte, köylü
nün hastasını tedavi altına almak
tadır. 

Yen' Tiya'ro B:nası 
Tepebaşmdakı Asri sinemanm 

yerinde yapı.iması kararlaşan ti
yatro binas=n cephesi Tozlr.opa
rana nazır olacakt.r. 

---o-

ADLI YE 

Marmara Hasan Davası 
Arap Marmara Hasan:n •gasp 

ve tehdit• suçundan. muhakeme
sine dün birinci ai(ır cezada -de -
vam olunmuştur. 

Suç:u Hasan ödemek mecburi
yetinde olduğu para. cezal~.ını 
verdiğini iddia e'. til'uıden dun- ı 
kü celsede bunlar tetkik oluna -
rak mahkeme şahit ce..İ>İ için baş 
ka bir güne bıra.kılmı.ştır. 

lkamet Beyannamesi 
Vermamişler 

Yugoslav tebaasından Esma. 
Fa'ma ve Yusuf Ziva ile Yunan 
tebaalı Hristo, İran tebaa!ı Azam 
ve Murat isminde 6 il;i .şehri -
mizde ikamet için •beyanname 
vermemek suçile Sultanahmet 
birinei sulh cezada muhakeme o
lunmuşlardır. Neticede bun:arın; 
15 er gün hapislerine ve 25 şer 
lira da para cezası ödemelerine 
karar verLmiş ir Fakat bu ceza
lar tecil olunmuştur. 

1500 Lira Tazminat 
Geçenlerde Çanakkdccle Tono 

isimli Ilalyan vapuri.e Amasya 
vapuru arasında vukua gelen 
çarpı:ıma muhakemesine dün 4 
jincü ticarette devam olunm~ -
tur. 

Neticede; Amasya vapurunun 
İtalvan gem'.sinde bir yara aç -
mış ·olduğu anla:;Jarak 1500 lira 
tazminat vermediği takdirde •A
masya• nın İstanbul limanından 
hareketine müsaade olunmaması 
kararla~tınlmış\! r. 

---o--

Don Hadise Olmadı 
Dün, 2 senedenıberi ilk defa o

larak . meşhut suçlara bakan İs
tanıbul sulh ceza mahkemesinde 
saat 16 ya kadar hiobir dava zu
hur etmemiştir. 

Kadın gözlerini açtı: 
- 3e~ sen misin? .. ~ 
- Evet can:m. 
- Geldim. 
Kadın yavaş yavaş kolunu nl

dırd.J. kösedeki beşiği gösterdi: 
-Erkek. 
Koca karyolanın yanında diz 

çök'ü, karısına mini mini elle -
rini kocaman avuçlan arasına al
dı, öptü, okşadı, önlü... Öp~ ok
şadı: 

- Affet, beni affet karıcığım!. 
Ağlıyor, lıu;kırıyordu. 

Doktor yaklaştı, omuzundan 
tuttu, kaldırdı: 

- Geliniz dedi, karınızı yorma
;r.nu: ... Çok metanet gösterdi, 
çok cesur kadın. 

- Oğlum? ..• 
- Sıhhatte, 7 kilo geliyor .• , 
- Göreyim hir kere. 
- Amma uzaktan. Yann yalan-

dan görürsünüz. 
Çıktılar, p··rıld:lar. Koca erte

ii gün gelmek üzere ııi !ti. 
(Arkası ur, 

Ebediyet·e 
kadar .. 

O. . dün Türk Milleti 
için kurtarıcı, yapıcı ve 
ilerletici hır varlık te • 
zahürü idi. Gene O hu 
gün Türk Milletinin içi, 
kanında , dimağında , 
göoliindı: dolaşan hakim 
v..rlık oldu. 

Dün fıini idi, hn.,,"Ün 
ebedi •• 

Yazan: ETE.'11 İZZET BENİCB 

10 iklnclteşrin 1939 sabahı cüneşln 
Türk 7aylala.nnı ıştlllit anda. Türkı .. 
yeye bakanlar şunu &'brürler: Na.asız, 
llıllliüsuı, sınıfsız lek mlllel, lek kalb, 
tek dimat. Sııllıa ~. kuvveline 
güven.en, lstlkbaline inanan bir miUeı. 
Hazarin, işi g-ücü içinde, vakur, çalış
kan, kalkman, llerllyen; yeryü.zü ölçüsü 
i~lnde sevilen, sayıl:uı bir varlık. 

O, 19ot terin &"•rislnde bu Törkb"eyl 
tasaVYar e*lL 1919 da bu Törkiye7J 
yapmıya savaşh ve.. 10 iktnciteşrln 

1938 sa.babı Türkiyeyi, Türk mllleUn.l 
bu kuaı:ta. bu vazı'da ve bu lla.lde bı· 
nltarak eliti. 

O, bir yJ] önee bllC'ü.nün •bahm• 
kadar Türk milleti içi.u kurtarıcı. ya .. 
pıcı ve ilerletici bir varlık tezahürü 
idi. Yine o bacün Türk mffieı..nln içi, 
bealifl, ruhıı: kalllııd.&. dimafında. 

sönlünde dol"""1 lıülın varlık oldıı. 

Diı.n fani idi, bll&"Wl ebedi. 
Bwqı kendisi dıo b~ordıı. Bir ri> 

iilecei!ne lnıınmıştı: 
- Benim a.açls viieıuliim bir &"lia 

elbelle loprak olacaklar. f'altal, Tü.r
kiJoe CmıılııırlJ'etl ebedlyele it.adar ııa
;rld&t olualtlar. 

l)lyerda. İnan<hb. lnandıtı &ibl ol
da. Fakat. lek !arkla. Ebedl:rele ltad.&r 
,.aııo;racalı olan 1alımı CıımhariTel 

Türlti;resi deiilıllr. Alallitk Ye TiirldJ'e 
Cumhıırlnhdir. Onu lıdltl lııD.ıılılı 

lalslerl. tevazuu. lnsanbk C"irrilerl om 
bunu söyletemucll; o ba kadanıu. bl· 
lıt.me:ıdl! Faka.L. aı1ık o barin lkl n.r
lıtl ıet ..,ıısbelle m-lılılt olaralt 
J'qaJ"Or ve- ıa.a.aa ebedi a4ı.: Ata.Uirk 
Cıunlaaril'elklir. 

B• lopraltlat ;nerinde, bu ıôkler ol
tuul& ve ba smı.rlar kinde bann dı· 
-d.& hiçbir fu.i varili<. liltlm emel. 
de"llt lh&lns dıııi....,., Y_......., 
boi•lur. . 

Bll&"i!ı 18,0ot .... Tirit eu lıelttlllk 
edi:yonız. l'.ıllatm INıJ'lllH:a bu !S, 38, 

.. ve 180,HO.HO - Ye bit 
mll:ronlar dalma nbasn. llllllifsa. 
sındsı-z, yekpare. tnkılipçı ve başarıct 
Atat.ürk Cmn.buriyeüıııln ilerlJyeo, bQ ... 
yiyen, genlşliyen ruh ve hacmine mil 
halalık edecektir. 

Ve •. eter ebediyetin de bir sonu nrsa., 
o da bir cün bJr sona ueeebe o dahi 
mutlaka son imndaı 

- Atatürk ..• 
Dl:re haykıracak, «fizlindekl .son 

clamla yaşı bu lıa:rltlnşa eş edecekllr. 
İstikbal mazl olduiu vakit konuşul· 

ma.z. Onun için denenmjyen, görülen, 
se:ıllen, l.akdir edilen şeydir. 

10 leşrinisanl 193S - 10 leşrlnisani 

1939 fasılası da bu lsliltball la7!n ede
bilmek için biıe en lyi dürbün blzme
tlnl gören bir deneme fasılası olmuş. 
tur. Teakup eden ve biribirin.i tamam
b7an ·nesiller halinde hepimiz onun 
lzlnde. hepimiz onun çlulltl 701 üze
rinde ve hepimiz onunla beraberiz ve ... 
islikbal onun, o lsUkbalindJr. Ve bu
günden yarma, J'armda.n öbü: &'Ün' 

her Türkün halden ileriye, ileriden 
da.ha Ueri7e ve cllelebet• e taşı7aca.f1 
parola daima.: 

- Atatürk Cuınburiyetl ... 
Olacaklar. 
Onun hı J ve elsman.i yokluğuna af· 

}arken, birinci ~ sonunda Ye dev
rinde ayni 2amanıla ~özlerlmhde ma ... 
tem. yaşı ve yasına müterafik. kuvve• 
ve teselli yaşı buluyoruz. O Atatürk 
iten tekil, clslmdl, fani idi; falı:al b•
gün Alalürlt Cumhıırl:retldlr, hepi • 
m.lzdlr. lçJ.mlzdlr, kanımızdır, kendi· 
mtzdi.r, beynimJ:ı ve bissint.h:, milll:re 
llmls. şmırıınım: n ltadrellmlıı<I~. 

Fllı:lr ve hüvb"eUnl bize, cisim n 
bedenlııl toprap veren Biiyük Atan 
10 teşrinisani 1939 sabalımda ve ebe
diyet karş15md.& işle bu hlsletle "" b9 
s-özlerle bakıyoruıı ve hep de böyle 
baltaeaia. 

ETEM İZZET BENİCE 
(Son Telgraf'tan} 

1 •• •• • • 

K6.ragümrük Nahiye 
Kongresi 

Cumhuriyet Halk Partisi Ka 
ra,gümrük Nahiyesi kongresi 
10/ll/939 günü saat 20,30 da ak
tedilerek neticede Vasfi Akün, 
Sedad Büyük Aksoy, Salim Kun
ter, Salahaddin Erim ve E~em Al
tayın asıl azalıkl aı:a ve Cem al 
'Sumbat, Can Bora, Hüsameddın 
Sayg:ner, Mehmet Akdoğan ve 
Hasan Aldığ'ın yedek azalıklara 
ve Vasf,i Ak tinle, Makbule Kan
su, Salim Kunter ve Etem Altay 
muralı.lıaslıklara seçi·lmişlerdir. 
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Kumru Avcıları 1 

Dün, bir müessesenin gayet yüksek 
olan ta~amsı bir yerine çıkmak li
ztm gel.ınişti ve çık.Wl. Buranın yuk,.. 
sek.liği Beyazıt kulesi kadar yoksa da 1 
herhaJde R~yazıt minarelerinden a -
şağı defıldt. 

Bu gayel yüksek ve şekll ltlbarlle 
biraz da Gala"3.kulesinin tepesindc.k.1 
yuvarlak ve &'en.iş koguşu andıran bu 
yerden. fırdolayı şehrin manzarasını 
seyrederken, baktım ki bir tarııfuı 

Alman Milleti, Suikastı Yaban-
• 

cıların Yaptığına inanmıyor 

Mühim Kararlar Bekleniyor 

İsviçre seferberlik yapıyor 
Terhis Edilen Kıtaat Tekrar 

Silah Altına Çağrıldı! ' camları delık deşik •.• Vaşlnılon, 10 (A.A.) - Matb11· \ 
at konferansında, Cordell Bull 'ün 1 
bir kararı teblıi edilmlştlr. Bu ka- I 

JllÜHİM KARARLA.it 
BEKLENİYOR 1 

ihmal maddesinden &evkif ettir • 
mlşlerdlr, 

Berne. ıo (A.A. )- Federal koıısey, seferberlikten sonra terhis edilen 
muhtelif ıutaat ve suba:r sııııflaruıı 13 reşrlnlsanld• tekrar sllih aııuıa çaill'• 

~ kan.seT sıhlıi vulyetleri slli.h allına aıınma.sına müsait olmamakla ben· 
her diğer hizmetlerde kullanılablecek 20 li 40 yaşmda.ldlerln reııiden mu&

yeııelerln~ tarar vemılşllr, 

Muharebe 

Fin - Sovyet 
Müzakeresi 

Siddetleniyor Görüşmeler Hak· 
kında Pek Az Taf

Alman Orduları Fa
aliyetlerini Arttırdı 

silat Veriliyor 
Helslnkl, 10 (A.A.) - Dün akşam 

Flnla.ndfya mur&bba.slarile Stalin ve 
Molotof arasında cereyan eden •ö .. 
riişme lılllwıda. Belslnkl'l'e pek az 
l&fsü:il relmlllir. Finlandiya murah· 
ha.sla.rı, hüküm.et tarafından verilip, 4 
Teşmlsanl tarihli SovYel leklflerlne 
cevabı ihtiva eden tekliflerde buhm

dııklan batırlalıhyor. Müzakereler es
nasında, SoVJ"et hiikimeti herhalde 
FiDl&DdiJ'a leklWerl lıaklwıdald mil· 

ll'uls, 10 (A.A. )- 10 Teşrlıdsa.ııi 1 
~ lel>llfl: 
İki meme hücum J•p&D. düşmaıt 

bt.r mıkdar ilerledik.ten sonra JhYıt.de 
ve to11~u aletimiz .ka.rş151Dda reı ~ Qe '" 
k.ll:miııllr. 

iki arar ıa.,-,.areıert faall7d sister· 
miftır, 

Tqrlıılevvelln son iki haftası zar • 
hııda .._ ılenb kuvveUerl Almaıa· 
ı-a:ra aıc 30 bin lop eşya tamaııştur. 

ALMAN TEBLİGİ 
Berlln, uı (A.A.) - Alınan ordW111 

bqtem•nd•nhfı t.e.blli Mb'or: 
Moselle ile Palalbıat Onııaın ar&• 

unda, keşif kollan faaUyeli artımşlıı'. 
Parls, 10 (AA.) - Ast.eri müte • . 

lıasımlar, .. plledelr.I faaliJ'elhı ııJd • 
dellen-olnl Caltlil ..ıereır bun.un doi· 
ruıılan dofrUJ"& Fransıa hatıarma kar ... 

'1 bir laaıTDS mu lıaZirladı!mı 1oba 
Fransll ve İngllbı ordusunun Belçi
ka lstikametbıde hazırlıklarma mini 
olmak için bır aldatma harekeli mi 
1,oşkil eUliini araştırıyorlar. 

Haber- almıılıima söre, Almanların 
Dolanda hwiaılaadakl haurlıkları Ö7• 

gıea••n• söyllJ'ecektlr. 

le bir nn'al almışAr ki, artık AlmaD· F K b" • 
tar ba uzırlıklan sbılemek imkİİlWl1 1 ransız a ınesı 
lMıla.au.Jorla.r ve esasen de slzleml .. 1 

1 
d 

,. •• ıar. Talıflclal bllhass& Hanoore Dün Top an ı 
mmbık•SJ»d• ıröze çarpmaktadır. 

Alman tayyareleri, arbk Dolanda 

ve BelçU.a:rı kal'fnen nazarı lllba· 
re almakslZlD 114117orlar. Zırhh kıta· 

al ta haduılun namda meni almış 
l>ııiUDIQ"or. Wilıkii.m kıtaatı lam bu· 
d'.:at ,..pnmdıı Enm.erielı'de B.hln. ÜM .. 

rine iki se71ar köprü kurmuştur. 

Daladye Uzun Beya
natta Eu:undu 

Parls, 10 (A.A.) - Nazırlar, basa
bah Lebrun'ün riya.setinde toplan .. 
mışıl:ırdır. Bqvekll Dafacfler, hahba
zırdakl askeri "' dlplonıaUk mese • 
leler hakkında mufassal lnhat. ver .. 

B • •• k M t • • 1 mJştır. N&&ll'lar, blllldan sonra mem-ü y u a em ı mızı :::: bı:.~~!bı::r1:7~:~"' :=i1;': 

ANKARAD A İST ANBULD A l_i._if_
1

~~-~-~-~-unambu_h ...... :ı;s_::... ...... ·_~~~-=--~ 
ANKARA 

Beni ora.ya çıkarm.ış olan yanımda .. 
ki adama sordum: 

- lsu camlar wçin delik deşlk bö7-
le? 

Adam ıülümsiiyerU:: 
- Onu dedi, avcılardan sorual 
- Hanı-i avcılardan! 

Elile, aUııuş, yewıiş metre aşa .. 
gıdaki bir sokak içinden bizmı bwun
duğumu.z yeri şavulla.makl.a. olan bir 

ka9 mahalle çocuğunu gostererek: 
- Nah işte şu avcılardan! 

Sonra anıatmı7a başladı: 
- BanJardan iUillah artık, UliUah! 

Gün geçmez k1 bu haşaratı lılyiıt'1u
hun. buran gelip le elleriacleki k.i.i
çiıl< olılarla bu camlarda birkaç de· 
l~k açmasınlar,_ Ne imiş. b• pencere
lerin ke.narlarmdaki. kü~ü.k kovuk .. 
la.rda serceler, rüvercinJer, kumrular 
varmt1f, ellerindeki oklatla onları ni
şan alıp vuracafız. diy~ biı.im camlar. 
işte böyle, fk.ide bir kalbura döniiYor. 

Ne dersmb, tam bu aralık aşafıda
kl afacanın blri, ellndek1 o küçük ok

la bu delik deşik camlardan blrmde 
TeıtJ'enl bir delik daha açmasın mıT 

Mahalle .aralarmdan, o kadar yük· 
seie ok.la taş yetişUren bu haşarı 

cocuklard.aD cidden lllillah arlık! 
B...ı..na eı.,,,.ıeıı ~ kal • 

D117an böyle camlar. çer~eveler ne 
i&e amma., bunlar, bu l'id.işle, İstan
bulun en .. Yimll ve bydab "1ıtlanıl· 
elan sercelerle, ldr envaı rübre.lerl 
tam. altı J'iis Un. edm ıünrcbı ,.e 
laım.nılart11 kiklerlıı.e kibrll sııyu e
kecekler! 

OSMAN CEMAL KAYGD..l 

KlSA HABERLER 
• .................. . 

* Belçik:ı Hariciye Nazın Spaa.k 
ıng.uere buyUK e.-çisi Sir Ro
bert Oıive'i kabul e.miştir: * 1939 I ı ;l mükafatı Fınlandcya-
1.;. r.ıuharrir Siılanpaaya veril • 
miş'ir. * cCarm-0rthencoast. 
sahil vapuru şimal 
ıbalınlmıst,r. 

ismindeki 
denizinde 

* K.m"a 1'ıobel mükatatr Berlin· 
de pr;,fesör Butemadt ile Ma· 

rarda. Bitlere ölümden kurtuldu

ğundan dolayı lebıil< telgrafı ı-ön· 

derilmeden evvel, l\.1ü.nilı suikasll 
hakkındakJ dipJomatik rapor11.D. 
beklenilmesi bildirilmektedir. Bu 

bnır, Hariciye nezaretinin, sut -
kast haklı:mdakl Alman tefslrlt"ri
ne ltimad etmediğini isbat e:rle
meklcdlr. 

Alman mubaclrler mehafilinde, 

ıulk!ısl, wul partisindeki mulıalif
lere atfedJmekle ve b3.dise, Re .. 

lchstag ya.namın.dan ziyade, 30 Ha
zinn 1934 deki kanlı tenkil hareke 
IU• bilen lloellm sulkastlne beıı

zelllmekt.edir. 

1 
Btm, 10 (A.A.) - Berllnde.ld bı.aA.üuaı .&l"ıidürü Dletrfch lşde 

bitaraf mahfOle.r. su.lk.asdln mü .. 7abancı bir el mevcud.i7eU hak -
cadele1l şiddetlendirmeye sebep o· kındaki ilk resmi tebli&"İD Bitler 
ıacağı kanaatindedirler. bu husus• tarafından tL.k:te edffdiflni tasrih 
ta. çok mühim kararlar arilsinde eylemiştir. 

bulunuldu.ğ:ı bildirilr.ıekteô.ir. llaD.delsblad raz.etesntn muha.-
7 Kişi ÖLDÜ biri Münib Blrahaaeslne herhan-

Bern, 10 (A.A.) - D. N. B. a- ırl bir ecnebinin rinnesi hakikaten 
jansı su..kastte ölenlere ve yarala· imkansız olduğunu 7az..ıyor ve di· 
nan tara att en son listede ölü a- ıor k.l: 
dedin! 7 7aralıları 6! olaru ~ös- Enlellcens servlsln bn sıılkast 1· 
termektedir. şine kanşmı' olduiuna dair biç.bir 
ALMAN MİLLETİ İNAHMIYOR delil mevcul del;llllr. Bir sual ..,.,_ 
Aınsterdam, lft (A.A.) -BaTaS- rll Prilür. Birahanenbı ktler:ine 

Alman milletinin biiyük blr lt:ımn glnneie mezun olanlar arasından. 
Münib s:ıılkasdlnln İnırmz fetvlklle blr •e:ra miileadılit kimsenin or -
18Pddıfmı şüphe lle ka~ladrfm- lal<lıfl olmadan bil oulkasl nasıl 
dan, nazı makamla.n birkaç pollst J'&pdabUlrdi! tlıı 

'-===========~-=====================--·· 

ATATÜRK'ÜN 
SON GÜNLERİ 

'-l~Y_a_z_a_n_:~R_a_:_m~Y~ag_-,_z~_T_e_f_ri_ka~:_78 _ __. 

ikinci Su Altndıktan Sonra Ebedi 
Şef İlk Krizi Geçirdi. 

Ayaktaki şişler su almmasi:'.e 
bero!Der indi'kleri için Atatürk 
bu sözümü kabul eıU., yine ba~
fk.a su top.lsıma ihtimali mevcut 
olup olmadığını sordu. Keruıileri
ne vazıye.e muvafık cevap.ar 
verdık. At,.t;Urk bu defa da ~ 
lendi. (kçmiş olsun dernek üzere 
bu' ı ·:una çıkan kura dahil ze
vaıa, un1umi kat.ilbe, kalemi mafu
sus müdürüne y<Wer ve hekimle- 1 
re iltifatta culundu_ 

Doklıor yi= dıudu ... O badi· 
senin teferrüatını ha!ırlıyarok ı 
şu anda dahi şahsen duyduğu te
.-.ısüriin if.adesiııi yüzünde be:.irt
ti. .. B..r dakika is'..ir.ıılıııt etti .. Ben 
deo sırada yine ayni hadiseye ai1 
müw.f.e.rri bir ıoarağrah hatırla· 
dmı .. 

Bu ilk ve debşet::.i krizi üç gün 
üe gece ecelle neticelend.ildıen 

sonna atlatmağa muvaffak olan 
na mağlup Atatürkün, kr'.zi mü· 
teakip sathi koma devresini geçi· 
rerek kendine geldiği zaman ya
nında bu.iunan ve dll\YdU'kları 
ye:S bu hayata diinüş..e sürura 

İdeoloji 
Harbi 

(llai taratı ı inci sayfada) 
_,,, İtalya l<apiWbıııwln içinde 
k.aldıiı zorluklar nelicesl, 'bozul.ına 

emardeti cosludiii zannedilen itir 
devrede kurulmUŞiu. Bll sebeple faşizm 
demokmi.re olduiu kadar, kgmjiniz .. 
me clalu muhalif olarak yqadı, D .. 
mok.ra1 ~illere. Ye Fra».s& ile, ko -
miinist. veı• Sovyt;.i BUSJ"a, İl.a.1,.-a ile 
-kkal>ilell hasım vuıı-eııe l<al.dı • 
W, urı. a,yrı u.hala.rila ve cay eler 
llinıaa ~elıılliuile •llC&d.elede de • 
....... e71etlüe.r. 

1934 le Almıı.nJ'acla tesis edilen na· 
ıılanı. dahi, İtaQ-a laşwııi ıihl, hem 
demokrat İıı&:iltere ve Fransa 'VCY& 
clanokrasi Ue,, hem. de k.om.iiaizm. ve 
Sovı-e~ Jltiya U, bu lıubln bqı..ma.. 
ama kadu şiddeUe m.iiead.ele eylecl.L 

Ba1ta ı.iiddelede ita.b"a. "tizmi™'ea 
d&ha ~i Ye dJna•ik tanda ha • 
ırelıelle ltulIDMlıı. 

16 .A.ia~'-a. 1mza 1n•• A.lmaa;ra. .. 

fBaş. tarafı 1 inci sayfada] 
ği gibi An:nra Halkevinde, Yenişe 
bir, Çan-kaya Parti ocaklannda 
yapılan ihtifaller;e de Ankara 
halla Ebedi Şefi anmıştır. 

!B.,, tarafı 1 inci sayfı.da) 

Hamit Büyük Ata hakkındaki 
içli hitabesi takip e:ti. Bundan 
sonra yülı.sek muallimden Or • 
han, Tıp Fakü..te.s.;..den Reşat, Habe r~eri ı 

car ı:ıroterorü Prnzlcka'ya l'fril· 
mi.şiir. * Bükreşte icinde topçu zabitleri 
•bu..wıan .bir otobüs, •oır tramvay-

İkinci su almadan sonra Ebedi 
Şef ilk krizi geçmi.. Bundan f!!V· 

velkiieri tıp kriz <>larak !k@hU: et· 
mez.. Has..alığ:ııı. seyri ve icaıpları 
sayı.lan uf.ak hadıseler bir tarafa 
bıralciır.ıca ilk krız 16 Teşriıı...ev
ve. gee.si haşladı.. 

Dokl.or durdu, gözlerini yazı ma 
sas.nın cam 1ıı...,h .sa .. hma d.'.kerek 
ıbıır-.uia; o zamanki vaziyeti tekrar 
görü:l'.?rmuş glbi hafız&Sı.m:ia can- I 
laı:dırara;;: <ievam etti: 

tahavv'.11 eden maiyet halkı. he -
kimıerin la.v.siye ve lenhihlerile 
Atatürke geçirdiği lı:riz.in mahi • 
yetini ve şiddetli saihalaırmı an
latma:ınay ı karar~aıştıl'l1llŞ:ar.ı.ı... 

Ebeqi Şef sathi komayı geQirdik
ten sonra kendilerini derin bir 
uyku y apIIlJ'l farzed.erek yanında 
!bulunanlara sormuı;la.r: 

Sovı-eıu. adimi lecavwı ııaJtu. Al· 
man wuimıi ite, S.YTe& koıminizml ... 
aia filDı' ve p.ye u&.rvuU ID.Yca.Ac,e
lenDi ı.crk.e......ş Mt11nı0a••rı mana .. 
aıaı a>Ia ıaaammaa eıaet1ıı:i ~ bll
a-.. iloJ'le. old.lltu alüealıup CUJL.ler

de de derhal ro:ı.e prptı ve ıeb&na 
e&ıirwü. lle.ılı:ı, sad ... A.lııı&lı7a na· 
~.w.mi. ıle. ~VJ'el komu:a.ı.uai, maddi 

ailalarcla bir •evi naahdu~ ıaoşarel<et 
husu.le gelirmeleri ueucesi, ye.ııı.dlgeri 
MeThıne eTVe'ce ppukıarı ma.ca.uc
le)'i dıınl.mmıışlardır. 

Her yerde bu toplantılara sa
at 9 da •başlann:uş, bütün bir mil.· 
!etin sonsuz bir yasa düştüğti bu 
dakikada tam saat dokı.ızu be.ş e 
bEŞ dakika ayakta sükut ediınıek 
suretue büyük ölünün hatirası 
taziz olunmu~tnr. Bu anda bü -
tün Türk miuetinin en büyüğü 
Mıli Şef İııönü ve hükllınet er· 
karu Ebedi Şefin kabri önünde 
derin bir husu içinde i!ıııram 
vakf"5i geçirmekte idi. Bütün 
Türk milletinin büyük Atasına 
teveccwı e tıği .bu anda resmi, 
hususi t.nalardaki .bayraklar ya
rıya indirilmiş ha..k. ve nakil va
sıtaları be0 dakika bulunduk,a • 
rı yerde kalmak suretiıe bu i.hti· 
ram resmine iştirak ey lemi'şler • 
dir. Bu ı.htıram vakfesınden son
ra, halk Ata.ürkün kabrini ziya
ret el.mef,'I! baş.amı.ş ve bu z,ya· 
ret geç vakte kadar devam eyle
m;ştır. Ba.şta l"llilli Şef <>..mak ü· 
:ıere hükiımet erkan.. Parti, Hal· 
kevi, lıe.ediye ve diğer umumi 
ve hususi ınüesseseler ve eşhas 
tarıılı.ndan A'atürk'ün kabrine 
Qeleniı;;er konulduğu gibi şehrin 
içeris1no.eki Ataıürk anıUanna· 
da yü.z.erce çelenk konulmuş • 
tur . .şehrin b.n;ok büyük mağa -
zalt"; nTn ve müessese ... erinin vit
rirueri büyük ma .em gününü ifa
delendıren tarzlarda tanzim edil
miş lıwunuyordu. Halkın bu vit
rinlerill önünde durarak Alası
na ait ha!Jra..·ar, ~sim.erle ve e
serlerie uzun dakikalar karşı 
karşıya kaldıkları görülmekte 
idi. 

,'1Jkara, 10 (A.A.) - Cumhur
reisi İnöni.i. bugün Atatürk'ün 
kabrini ziya.ret ey !emek üzere 
E.noğrafya müzesine geldik.eri 
zııman burada başta Başvekhl 
Dr. Refik Saydam bulunduğu ha. 
de bütuıı vekiller tarafından kar· 
şılanıruş ve bir kıla asker i.hti • 
ram resmini ifa ey~emi.ş!ir. Mil • 
li Sef saat tam dokuzu be:;te Ata
türkün kabnne mühteşem bir 
çc.enk koyarak tW!imle eğilmiştir 

Ankara. 10 (A.A)' - Bugün 
Amerikanın büyül elçisi Mac 
Murray Türkiye nezdindeki bü· 
tün ecnebi siyasi mümessillerinin 
en kıdemlisi nlmak dola}'!sile 
ınezkür ınümessiller namına A· 
tatürk'ün muvakkat kabrine gi
derek bir çelenk koym~tur. 

Hu.kuldan Meserret, Sükiı..i, T1p- ~ ...................... ,... _______ .......,_,..... .... 
tan Haiı'.ık' un geil41iğin hıs.sine 
tereüman olan hilabeleri gözyaş
ları arasında din.lendi. 

İktısat Fakü...tcsinden Doğrul 
Sevgili Mili Şefim..zill tarihi be
y annamıosini okudu. 

Burulan sonra Rektör bütün 
gençlig1n Taksime gideooğ.ni 
söy ı€dı. Başta •büyükleri olciuğu 
.bü. ün Üniversite ve yüksek talı· 
sil -;..•rn;liği Mercan yoku~undan ' 
yüı uy erek köprüye geçt.ııer. Ve 
saat 11 de Taksime ge.di..er. 

Burada Cumhuriyet ab.desine 
çelenk kondu ve büyük meydanı 
kapl.yan gençlik he.p bırden is· 
tikial marsını okudu ve andi-çti; 
HALKEVİ.ERİNDE 

İstanbuldaki bütün Halkevle
rinde dün merasını yapı.l.ıruşhr. 
BiJıassa Eminönü Ha.kev.nde 
beş dakikalık tazim duruşun • 
dan sonra hatipler söz söylemiş, 
bundan sonra büyük. bir halk küt 
lesi teessür içinıi-e Gülhalli! par
kındaki Alatürkün heykeli önü
ne gitmiş ve çelenkler koymuş
tur. 

SULH 
O MİDİ 

Maarif Vekaletinin 
Miihim l: ir Tebliği 
Ankara, 10 (A.A.) - Maarif 

VekCetinden tebliğ edilmiştir : 
.3on siyasi vaziyet do!ayıs:Je 

yurda alınan ta!Bi:e hakk.nda 
a.sağıdaki karar i.tiha.z olunmuş 
tur: 

1 - Devlet ve devlete merbut 
müesseseler hesabına Avrupanın 
muhteıif yer-Jerinde teknik ve 
fen tahsil eden talebenin orada
ki tahsil müddet.ne bakılm•ya
rak umumunun okudukları ma
hallere iadeleri, 

2 - Fen ve teknik sahaların. 
dan gayri şubelerde tahsil eden 
La.ı.eotnen tans1ııerinin ık.maline 
azami b:r sene kalan.arın yine 
okuduk.lan mahallere iadeleri, 

3 - Kendi nam ve hesaplar na 
tahsilde bulunanlar hiçbir kay· 
de lilıi deği1'lir.er. 

Bu kararla alakadar olu'P tahsi
satlarını Maa.rıf Vekaleti bü çe- 1 
sinden alanlardan An.karada bu· 
lunanların bizzat ve taşrada bu· 1 
la:nanlar'.n da tahriren Maarif 1 
Vekaleti yüksek tedrisat umum 
müdürlüğüne müracaat ederek 
halr hazırdaki ikametgah adres • 
lerini bidlmneleri tebliğ olunur. 

----4'.ıl.r----

Romanya Kralı Karol 
Sulh Tavassutuna Mü

zaheret Ediyor 
Bül<reıı, 10 (/l,A.) - •-en •· 

Jansı leblil ecLyor: . 

Ekmeklerden 
Artık Fare Pis

Çıkmıyacak ıliği 
Kral Karo! bu~ lnsllle,.., Jlra. 

bn• aşal;.ıdaltl Celırafı eönder • 
mlşllr: 

Adil ve ievamb bir nılhun • • 
ııaslanıU bulmak Wıere Be~a • 

Bel&Dda hükümd&rlarlDlD lavas • 
nt leklitlnde balwulakları bıı an· 
ü lıiliia lıall>imle müulıarel el· 
\lğlm mes'DI laYaıısti \etebl>iisü • 
nün muvaffak oı.asım candan d.1-
lerlm. 
&raı Kant!, Hlllere n Fraıms 

Cmnlımre.isbıe de •i•ııll tel ... 
snrıar siııünoJtUr. 

(l..lastatafı 1 mel oa,.vfada) 
SODn. a.rlU. 7H1ifindz ekme.klenle.n, 
pldelerdea. slml.l ve tıraııcalilardan 
fare pisllil, l;ibri\ CÖPÜ, çın>al parça
sı vesaire muzalu'alat ~aeakbr. 

Y&lnıa ba l<al"ara &iire, mmalırafr.t 
~ pula .,,. u prb&SJ slbt ma • 
lllllli.t& inhisar olllrUmlt olmayor 
ma! Diler .,. •aavli.11 elel<len: r& -
~l:l"ettkl jçlıı ekmek. tıra-li. 
plıle .., ıı..ıı.. PFri .,. m&111ıılilına 
eolılsl ırtl>I yine fare pisl!il, lını&lı. 

-- llll5lillll mınabrafal ı;ılım&k· 
&a devam edecek mi, acaba? .. 

Berbalde, beleolrJemb, be ııoldayı 
ia ihmal elml:reoekllr. 

la çarpı.;;mıştır. Zabi.lerden iki· 
si ölmüE., sekizi ağ.r sure•te ya· 
ra..ianıruş ,JI. 

Tehlike büyüyor 
(Baş tar:ıfı 1 inci saytada) 

Londra, 10 (A.A.) - Dally Ttl· 
g'raplı ga.ze&esnlo. askeri mu.tıab.iı'l Sil 
Gcharles Gvynn yazıyor: 

Lger A.m.aııya şa.r.ı:u Belçikayı n 
H&ta.nda71 ı.şga1 maksadlle karada bir 
harp yapacak olsa. herhalde kazana
cak..ı.r. Fakat havada harp yapacak 
o.ım:ııa. bu erazınin kend.tsin.e temin 
ettiği bitarafllgın büyük bir kısmını 
kaybedecek..U'. Filh:ıltik.a. Essea'den 
llambur;r'a kadar şimali ı-arlti AJ -

ID&o.J'ast bu takdirde. düşmanın hava 
u.aruzı.arw.a çok ad.ha. Cazla. marw 
buluna.caldır. 

B.ııaenaleyb Almnya.run Bollan .. 
daya. ve .Bel9fkaya karşı olan teh -
d~dl, bu memleketleri, ~Uiz ablu -
kasımn takridatına .kaışı •uka•eme& 
&"ÖO!ereceklerl tekilde iazJ'ik allıııdA 

buJundormaia maıut olduğu kola)'ca 
anlaşılır, 

Z şEBiıt TABLİYE EllİLDt 
.buierclaııt, 10 (A.A.) - &arn -.e 

Zelsl felllrlert riralle su allmda bı
ratdaeaiından ,eı.ırıertn alı21lsl lalı· 

ltye emrt alnıışla.rd..ıi. 

BELÇİKA KABİNESİ TOPLllNDl 
Briiksel, 18 (A.ll.) - ltablne ba 

akşım saat 21 de fevkal.ide 
halini• toplanmıştır. 

TEHDi'J' llÔ! 
/liman budada. 10 (A.A.) - -H&· 

va.5~ !" ~anya tarafından Brüksel ve. 
La.haye nezdinde malıiyell meçhul bir 
tebdil ve korkutma Demaqı yapıldıfı 
hakkında şarlalar dönıne.kledlr. 

600.000 KİŞİ HARBE HAZlıt 
Berııe, 10 (A.A.) - Belçika seler

llerliilııi lakvl:l"e qleai.ş ve lıalen 18 
fırka yani 600 bin kişi harbe mü
heyya va:dyele konalmaflur. 

- Bu kriz tam 3 gün sürmüş· 4 

tü ... Büyük hasta üç günlük deh
şetli krize, hastalığın devamı yü
zünden cok za.i.f d~n !bünye.sile 
.şaya:n.. hayret ·bir mukavemet gös
terdi. Kriz; =~! ve haızmi araz.a 
ıb:.rlikte ortaıya çıkmı.ştı .. Uç gün 
cüm ei asabiyenin tam bir seier
berL.ğile Jlı'ilaıçlar içerisinde gz
çiriien üç uzun gün ... 

Ata,ürk; bu her b'.ri b1r asır 
kadar uzun süren )"Orucu ve Y>ı>
rahcı üç günü devamlı sinir .r.ö
ibeUeri, ihti.:açlar ve kendisini çok 
yoran anzi l:ia.hıcinatiıon'larla 
geçinlL Elıııafı.nıda •bulıına.nlar de
rin •bil" ve:Se düşmüşleniL. Mü· 
şavir hekim arkadaşfa=z.da_n 
'Profesör Hayrullah Diker sın;r 
mü:lııha.sısısı otluğu için bu kr .z 
sırasında tekmil tıbbi 1üzumla:rı 
tatbjlk etti. Nihayet üçüneii günü 
sat.hi bir koma ü kriz nihayet 
•buldu. Sorura yav;ı.ş yavru; ~ıldı. ı 

Sirozda bilhassa muazum ii.raz
la ~a-en lı:rizlerm der!n kır 
maya müncer olarak iiümle ne
ticelendiği muhakkaktır. Bu kaıbil 
krizltt nadiren ati.atılır. İşte A· 
t:atürk te kendi ıbünye sağla.ınlı • 
ğil-e Cik lorizi atlatıruş, üç gün üç 
ııece Azraille devamlı bir müca· 
deleye giri:şere'k bu sefer de onu 
yenmiş, bu sava.şınadan muzaf
fer ç.:.kımş, .hayata dönmüştü ... , 

- Çok uyudum mu? 
Cevap verilmiş! 
- Her zaır.<ı·nki g'lbi bir gece 

uykusu efen.dim? 
Atatürk kendi<;ine ı..Aııııliill<le 

a:rzedilen bu (bir gecaik uyku) 
yu kıııhul etmro.ığini QC>k veciz 
ve enerj;.k bir hareketle gösteı
miş: eiiıe çenesini yoklaını.ş, üç 
gün zarfında beliren sakallarını 
avucunu yüzünde 00..aşt.ıra.rak 
farketl ikten sonra vakur bir te
•bessüm.e sükut etmiş! (lJ tabii 
bu hareke~in .büyük manasuu an
ltyan huzurdakiler başlarını Ön· 
!erine eğmişler .. Atatürk fazla bir 
şey sormanuı;, berberlerine traş 
<>lmak arzusunu izhar etmişler ... 
Bunu. yint: kura dahil zevattan 
dın;.enıiştim. Tefrika k.smıru it· 
marn ederken yazının seyrilli! gö
re bir tarafa sık.J.>tırmamıştım. 
Üs'at M. Kemalin izahat verişi 
sıra.s:ında ıbir süküt durak.lama
sı geçirilirken bunu hatırladım. 
Ayni yere yazdını. 

(41'kası Vlll") 

( 1) Alalirk haotaııı: ......... ıanıı
ü. dahi lr::rider hariç her gün m'llD.ta .. 
zaman batta buı l'linler sabah ve ak
,..,. iki defa. !int olurlardı. R. Y. 

BugUn matinelerden itibaren 

SAIRAV ve DIPEK 
ve /zmirJe EL HA M R A SinemalannJa birden 

TOSUN PAŞA 
HAKiKi BiR KAHKAHA TUFANI 

Ancak, lı.al.ra f&pami ile, Souri 

i:omüııizıniııin, fikri mucadele saha .. 

sınd.a harptea evyel 0Ld.ut11 g..ıbJ, 

ş.wıdi de mucadelesi devam eylemek.
teda. Bu iki a.klde ve.)'a. cereyan ba

nşınadıiJ gibi, mülarke dahi a.l<dey'

Jemenuştir. Bu.nwı en bar il ve:tıkaıa
rından bir' de Ga.yda·nuı bir ila gun 
evveli.si izah ve. iaJııiliD.1 7apuğıınu 

ma.i<alesidir. 

Dlier ıara.tıa.ı., Lord Baı i'a n•m,. 
bahis me-v:ıuu oJau uutku ile de ta .. 

&)')'Ün el.melıledlr ki, ....... kr&Sİ, fa,. 

ıiaı ve na&Wa ile olan m.ü.cadel.esin.I 
lerluı-lem.emil. b•Wtis Şİ.llUIİld harbi, 

demokrıı.ııi esıısl&ruıa rire kıırıılacak 
~...ı bir ilemin, yehl itil' d~an.ııı 

- lem.İli eıl.iliaciye kadar de
vam elll.nneyi kararlaşl.ırmışlır, 

Muhakkak ki, Lord Balifalı:s, ko
münizm~ faşizm ve nagiymjw eu.sıa ... 
ı:mdaa hiç blrlsiD.I tasvip elmiyor ve 
demokraslnl:n kendl esa.slarma C"Öre 
bu Iı&rpten 80l1H. luınnayı diişündiiiü 

7enl bir düııya.ıa. lıahseylcyor. O bal· 

de ba 1..ı dü07a nasıl elacak •• 
limd.i filen batlamış olan ideoloji 
h&.rbl hanst sahla ve sahnelerden l'e'" 
tııtnk llel"t:tle. Ye ae :amaıt •mracakt 

~le, İn.ıdlere: Frıı-a • Almanya •· 
.....,.Dlti harp kadar baPa için mO.i

hlm olan bir harp te budur ve hı 
muharebenin vlicwle ,..ıırebHecefl 

ıtıısa •e lbl!Uila!"l takdir edebltm•lı· 
lir. 

BerJıalcle, Türk ırözü ile ve Kema -
ıı.ı demotr~ı bakqla şimdiki bide 
h~blr lahlile ır!rlşıııeden; sadece bek· 
lemd, beltl;yerck bu müer.delenlıı 
dünyadaki netlcelerbıJ Pnnek mu .. 

.. lbl'. .ki, tamn1ne lııtlnat ederek -tcan daba iTi n h1dalı. 
ŞtlKRt} AHMET 

-o---

350 Muhtaç Aileye 
Erzak Dağıtıldı 

Baıı roıı..m..: BAZIM - VASFİ RIZA. FEBİllA TEYl'İK • JJALiD& 
NECLA • MAHMUT. SUAvi • lilE11XİYK ... TANA.SA B.JrrtlsU ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll 

Kıullıi ve -IDlar: HUJILis ilABAJIADDiN 
p....,....,. Bin elarak: L) DEDİ ŞEl'iııliziN VEl"An.AltlNJN Jd. 

JltNci YILDÖNtJııril Miin-llellle İSTANBULDA YAPJLAN Uerulm 

ı.) ERZURUM DEMDtYOLU BATl'ININ AÇILIŞ TÖRENİ. Ankara, 10 (A.A.) - Bayan 

İnönünün himayelerinde bulu • Sun!llar: 11.45 • 2 • ''" • 6.30 ve 9 da ı-armtl Puar ve Ba:rrua 
nan yardunsevenler c-emiyeli ta- rliıılerl alııı.lı -~ t.3t ela TENziLATU İLAVE HALii: 'MATÜü!si. 

rafından bugün 350 muht.ıç aiie- _"ıııım•••••••••••••••••••••ll••••~-ye erzak dağı Wmıştır. , 

Dikilide Zelzele 
haU., U (A.A.) - Dl.ldllde Ff>

ııiılen biri ii9 U<IDclııl allı ve iiçllııeQsl 
lk lld ...ı,,.e devam edea seheleler 
.ı..,,ıv, lklaoi ııarsıııla çoık "4 • 
uııı idi. Yeni -. nım.r. 
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SAYFA-4 

Tefrika: 78 

Mehdi, Etrafındaki Gayri Memnun
ları Ortadan Kaldırmak istedi. 

l 
1 

- Söyliyeceğimi yapacağına 
ıbaşın üstüne yemin eder misin? 

- Ederım ... 
- Benim de başım üzerine ye-

min eder misin? 

• 
İKDAM 

V AKIT, NAKiTTiR ... 
5 porsiyonluk bir komprime ile (su ve ateşten gayri haricten 

hiçbir madde ilave etmeyi düşünmeksizin) 15 kuruş mukabilin
de 15 dakika gibi kısa bir zannnda zengin ve :i.!ıtihalı bir sofra 
ha21rlıyabilirsiniz. 

Maruf ve meşhur Iokanta~arımızda dahi bu derece nefis lb4· 
çorbayı her zaman J:ıulamazsıTJız. 

Mansurun oğlu Mehdinin hi
lafet sene-erini lekeliyen iki mü
him hiidiseden biri Hazreti Ali 
neslinden olan Yakup bin Davut 
hakkındaki muam<!lesi, dığeri de 
kendisinden sonra Veliaht olacak 
(Isa) yı atlatıp yerine kendi <>
ğuliarmı geçirmesidir. 

Bu iki hadise, tanh hakikatle
ri iı;inde cazip şekiller gösterdiği 
içın kısaca anlatılmağa değer. 

-Ederim... 1 
- O halde dinle ... Filin kimse-

den benim şüphem var, onu ne 
yap yao, ölaür. Yarın sabah er
kenden -bu şüphelendiğim adamı 
sana yollarım. 

O devrın en nüfuz.u Alevıle -
rinden <>lan Yakup hın Davut ile 
kardeşi, evvelki halife Mansurun 
Hazreti Ali mensuplarına karşı 
yaptığı zulüm akınlarından ken
drıerıni kurtarmışlar fakat ömür
lerini zindanda geçinneğe mah -
küm edilmişlerdi Halife Mansur 
onların zindanda ve hayatta kal
ma_arını tehlikeli gördllğü içın 

son Ki>lıe ziyaretine bunları öl
dürmek i.çin gitmiş•L Fakat ecel, 
onu bu son emayeli ikadan me
netmişti. 

Mehdi, babasının saltanat ve 
servetine konduktan sonra etra
fındaki gayri memnunları orta
dan kaldwmak istedi. Hapishane
leri boşalttı. Bunlar meyanında 
Yakup ile kardeşi de vardı. 
Mehdı, hurrıyetine kavu.şan 

Yaı<i..!uun serbest ka.dıktan sonra 
kendi aleyhıne harekete geçme
srr.dcn llrktü ve onu doğrudan doğ 
ruyıı kendJSıne müşav:ri has yap
tı. Tıpkı Hazreti Peygamberın, 
Muavıyenin şerrini bilıp onu gö
~önünde tutmak i.çin k<lndısme 
vasi katıbi yaptığı gibi ... 
Mehdınin maksadı hem Yaku

bun hırsını tatmin etmek hem 
de on un şerrinden kendmi ma
sun khmaktı. 

Yakup, çok akıllı, çok tedbirli 
ve fakat ayni zamanda da Mehdi 
gibi zevke, sefaha.e, cün>büş alem 
lerine inhımaki fatla bır adamdı. 

Bu sebeple pek çabuk Mehdi -
nin huylan:nı kaptı. O kadar ki, 
haı.ıle artık ·bü~un günUnü, bü -
tün zaman:nı müşavıri has' Ya
kup ile beraber gt"Çirmeğe baş -
laa•. Bu yanyana, bru;başa geçen 
zamanlar ise kadııı:lı, içkilı, ça..
l;1 ve cumbuşlü zamanlard •. 

Halife Mansurun ça.ııı ve şarkı 
sesi sokrnaaığı hilafet sarayı şım
di çılgın cünbü.ş sahnelerinın kah 1 
kabaları ile inliyoıdu. ı 

Melıdınin Yakup ile böyle baş.
başa olması birçok kimseleri kıs
kandırdı. Bıınlar Halifeye her gün 
Yakubun aleyhinde sötler söyle- 1 
miye başlad>lar. 

Fakat Mehdi •bu sötlerin hiç
birine aldır..ş etmiyordu. 

Nihayet bir gün Halifeye dedi
ler ki: 

- Ba,ı;üstüne .. . 
Yakup, sarhoşluk halile ettiği 

bu yemınin .ac.sını biıaiıare pek 
elim şekilde çekecekıı. 

Ertesi sabah Halifenin ö!dürt -
mek üzere k~ndısine gönderdiği 
adamı görüm:e aklı başına geldı. 

Bu adam .. Hazıeti Peygambe -
rin kızının torunlarından .bıri idi .. 

Yakup şaşırıp kaldı. 
Öldürmek için yemin etmişti. 

Fakat ö.dürmiye bır türlü eli 
varmıyordu. Nihayet o adama 
kaçmasını, ııözükmemesini söy
ledi. 

Yakubun evindeki cariye!er -
den hırı bunu duydu ve hemen 
kosup Mehdiye haber verdi. 

Kaçan adamı yarı yolda yaka
layıp Mehdmin huzuruna gö.ür
düler. 

Mehıli Yakuba haber yolladı ve 
geldı.ği zaman sordu: 

- Sana bu sabah gönderdiğim 
adamı ne yap'ın? 

Yakup şu cevabı verdi: 
- O adam art'k size hiÇ'lıir za-

rar vermiyecek ha:e gelmiştir. 
- Açık söyle, öldürdün mu? 
- Evet... Öldürdüm ... 
- Senın ve benim başım üze-

rine onu öldürdüğüne yemin e
der misin? 

Mehdi, bunun üzerine yakalat
- Ederim. 

tığı adamı getirtti. 
Yakuo onu görünce korkudan 

olduğu 'vere düşüp bayı:dı. 
Mehdi Yaku.bu oekfıla hemen 

öldürtebilirdi. Fakat beraber ge
c'rdii?i zevk 1i ve tatlı anlann h>
tırasına Jıürmeten öldürtmedi. 
z r • ..:ıana at ıraı Yakup bu z.ndan 
da senelerce kaldı. Göı.'.eri kör 
oldu. 

Nihayet günün birinde ona: 
- Haydi gel, seni Halife çağırı

yor .. 
Dediler ve huzura ç:kardılar. 

Yakup, iki gözü kör olduğu ~in 
kimin önünde bulunduğunu ta
bii bilmiyordu. 3adece: 

- Esselamüaleyküm yiı Emi
rülmüminin .. 

Dedi. Sordular: 
- Hangi Halifeye selam ve-

riyorum?, 
- Mehdiye ... 
- Mehdi öleli !ıani oluyor .. 
- O halde Hadiye .. 

Büyük yardım ve faydası ıışildir olan çorbalı); sebze 
melerimizin senelerce nefaset ve ta.zeli.,l!ini muhafaza 
§ahit olacaksınız. 

kompri
ettiğine 

ÇAPA MARKA 
Mercimek, 'bezelya, nohut ve sair hububat scllze ve çorbalık 

komprimelerini kilerinizde bu.undurmayı ihmal etmeyiniz. 
Yedek erzak: Tasarruf edilmiş servet gibidir. Bilhassa dar 

ve s:kışık bir zamar.da kıymeti daha ook takdir edilir. 
Aileler için o'duğu kadar yolcula.r ve sporcular ~in de her 

zaman ve her yerde sıcak bir yenıek temini kabi:dir. Bakkalla
muzdan 50 graml.k bir komprime 9, 100 gramlık obir kompri
meyi 15 kuruştan alabilirsiniz. 

Beşiktaş: ÇAPAMARKA 

İKDAM 
Alona Sartları 

s~ıı:~Hk 

6 aylık 
3 ayhk 
1 • 

' 
DAHİL! HA!'!C! 

1200 Kr. 2~00 ı.-.r. 

c~o Kr. 

300 1\ ~. 

~"° ıu. 

1 LAN 

Jı·:;u Kr. 

BOO IU. 

TEK SÜTl"'" 
SAN'rlrlt 

Hir!nci Sahife 400 kw-ut 

ikinci Sahife %50 kwuş 1 
Üçüncü Sahife 260 kuruş 
Diirdüntü Sahife 100 kurv1 
5 - G weı sahifeler 50 lnıruJ 
1: 8 incı Sa!ııf~ier 3U kııru1 

Gaıctemlzde neşrttl.rlJ.e

cek l;tlcünıle tlcari Hanlar yal
nız Ank•ta caddesinde Kab -

Tarihi tesisi 1915 

W"-<l • ' • ' .,, 

ANKARA 
9 • 11 • 939 

J Sterlin 
100 Dolar 
100 Frank 
100 L1ret 
100 iııvlçre Fr. 
100 Florin 
100 Bel(& 
100 Drahmi 
lOJ J .f"Y.l 

100 Peçela 
100 Pen•ö 
100 Le:ır 

Kapanış 

5.21 
1Z9.UI 

Z.9525 
e.n25 

29.1475 
69.0975 
21.7075 

0.965 
l.5b75 

13.1075 
23.155 
0.93 

100 Yen S0.98 
ESHAM ve T.4.HV1J,AT 

Esham ve tahvili.& üzerine mm.me· 
le olmamıştır. 

.41!!lıınuıııııı1... s e k e r "ııııııınuıı~ ı 
<==' ii3 

ıEi Bayramının Tadı : : 
ı= HAC 1 """'· 
e; == ' 

1 TAKViM ve HAVA 
1 ·-~~~~~~~~-· 
1 

1 

1 
1 

1 

11 İKİNCİTEŞRİN 1939 
CUMARTESİ 

11 inci ay Gün: 315 B. Teşrin: 29 
Hicri 1358 Rumi: 1355 
Ramazan: 29 
GilnCfJ: 6.tO 

Kasım: 4 
Akşam: 16.55 

ötıe: 11.!18 
İkindi: U.38 

Yat,,ı: 
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YeşilkÖJ' :meteoroloji istasyonun -
dan alman malfama&a «Öre, bava • 
yurdun orta ve cenup Anadolusunun 
aarp taraflarında ve Eıecle az bulut~ 
Ju, Trakya ve KocaeU böll'ele.rlnde 
bulutlu, dlfer bölı-elerde çok bu.lul
lu ve yer yer yafışlı &"egmlştlr. Rii•

l'irlar umumiyetle şJmaJi istilı:ameite.n 
orta kuvvette esmiştir. 

Dhn istanbolda hava balullu 6eo -

mişJ riizl'ir şimali tarkiden sanlyede 

2 - 4 metre hula esmtllr. Saal 14 le 
hava iazylkJ 1022JO miJJbardı. Sühu -

nei en yüksek 14.8 ve en düşük 910 

,. .... ,, .. , ... t kaydedilmiştir. 

l"t:~~ 1 
Ada Vapurlarında 

Açık Taraf 
BüJ"iikadada oturan Kemal Can 

oflu 7azıyor 

- Sonbahar l'eldlfl için havalar 

biraz da •erlnledi. Herkes ali Jı.ama

raya doluyor. Kamarada yer bulun

m.ıyor. Halbuki üst kat hıi.li çırılcıp

lak duruyor. 

Acaba deniz işletme idaresi üst 

kaUa.ra camekiıalan yerleşUrip bal _. 

kın daha rahat seyhailnl temin ede

mez mi?. 

Çöp Kaç - ası 
Göze kömür parçası. toz. çöp Ye .. 

saire kaçabilır. Bu halde gözün üsi 

kapafmı kenarından tutarak hatilçe 

1 
öne ve aşafıya çek.meli. o esnada röz 

aula.nır, t.ozo dışarı çlkarır. 

Kaçan toz yahut çöp gözkapafınm 

iç zarına batmış ise &'Öz lı.apalmm 1-

clnl dışarı çevirip bir pamuk ucUe 

almalıdır. 

Mantarlı Muşambalar, Stor
lar, perdeler ve sair her tiirlü 

TEFRIŞAT 
levazımatı, Beyoğlunda BA
KE~ mağazalarında her yer
den müsait şartlar ve ucuz fi
atlarla satılmaktad;r. Beyaz 

eşya dairemizde haseler, ya
tak çarşafları ve yünlü yatak 
iirtülerinin fiatları kıyas ka
bt.11. etmez derecede ucuzdur-

--Bir tek tüp sizin de bu neticeyi 
Almanıza kafi gelecektir ! 

Bugün ilk İş 
Olarak Bir 

Radyoli11 
Alınız ve bitinceye ka
dar her yemekten son
ra kullanınız bu müd
det sonunda dişlerini
zin evvelkinden çok 
daha parlak, çok daha 
beyaz ve çok daha 
temiz olduğunu göre
ceksiniz . 

RADYOLİN'in bellibaşlı iki hususiyeti nrdır. Evvela dişlerdeki 

tabakasını söker, yemPk, içki ve sigara dumanının husule getir 

lekeleri çıkarır, sonra dişleri yıkar, parlatır ve 
mikroplan ~de 100 öldürür. 

Sabah,öğle, ve akşam her yemekten sonra 
GÜNDE ÖÇ DEFA 

o 
Diş maeunu ile dişlennizi muntazaman tı.rçalay1nız. 

ı 1 ~ · ........... 
- Ankara Radyosu 

İçki Müptelası 
MURAT TARHAN (Beyo(lu) 

- İçkıye fazla mU.ptelü.yim. Blr 
türlü terkedemiyorum. Ne yapmalı -
yun? 

- İplllii. fena şeydi. Fakat lradenisl 
kuvveUendirerek bu işten kurt.ulabJ
llrsiniz. Efer Lradeniz zayıf ise bir al· 
nir dokt.oru.na müracaa1. edlıılz. Si -
nlrlerinW kuvveUendlıd,kt.en sonra 
ı~uıa.nı.zı terkedebillrsnlz. 

CEMAL (Üsküdar) 

1 - Slvastan Enuruma il.adar 
h&nl"l istasyonlar vardır? 

ı - Bostan.kaya, Tecer, F..skikö7, 
Karacörü, Armanak, Çetlnkaya, Ad
pr, Güneş, Kürek, Dlvı ::aıu, Ba· 
tqt.aşı. İU(l, Giillübai, L .. -v. Kemah, 
Alp, Duma.nlı, Enincau1 Altmbapll, 

Tunçel!, Sana&, Tercan, Fekeric, Er
baş, Karasu, Saptıran, AşkaJe, Kan
dUll, Cl90kli, Kaplıca, Erzurum, Si
vas ile Enurum arası 537,5 Jdlomei
redJr. 

- DALGA UZT'NLUCU -

T.A.Q. ll,7C a 1111& ıı;eo, ıt &•. 
T.A.P. 11.71 :a. HU 11.<o.. M &•. 

ıau.. m .-.... u.. ıı;., 

il 2 inci 1 eşrin tıın,artesi 

-Sen bu Yakuba çok itimat e
diyorsun. Fakat o, ilk fırsaua se
nin aleyhine ayaklanacak. Şimdi, 
yavaş yavaş kuvveti kendi eline 
almak istiyor. 

Mehdi inanmadı. İsrar ettiler 
Ve: 

- O da öbür dünyaya göçetti.. 
Şimdi Emirülmüminin Harunur
reşittir. Seni zindanından o çı -
karttL Artık se~bestsin .. Nerede 
istersen orada yaşıyabilirsln .. 

1 

ramauz3de hanında İlancılık 
Kollektlf şirketinden alınır. = • =' 

§ B E K 1 R ~ ı •• lliiar•v•e•r•ek•a•b•e•t•te•n•a•r•id•i•r,•c•r._ıl 
2 - Enurum haltı için bastınlan 

pulların kolleksfyonu kag .kuruştur, 

nerede bulunur? 

Z - Erzurum haltı için b...tınlan 
pııllann lı.oUekslyouu 29 kuruşlar. Bii
tun pastahanelerde bulunur. 

Saat 13.30 Frosram. ve memleket 
saat ay&rı. Saat 13.35 Aja.ns ve mete
oroloji baberlerl Saat 13.50 Türk 
mUzlfı. Çalanlar: Vecihe, Retat Erer, 
Ruşen Kam. (;evdet Kozan. Oku -
yan: Semabal Ozdenses. 1 - .Kürdllt
laicazki.r Peırevf, 2 - Bimen Şen - Kür 
dllihica•kiir prkı (Ateş! aşkm dile 
etti eser). 3 - Kemani Sa.dl - Seyi.h 
.,...ıu: (11.uhumda öle.o). 4 - Faize -
Nllı.rb .,...kı: (Gonu.I ne için alete yan• 
tin). 5 - Fal& Kapancı - Nihavent 
prlu: (Gel &"liıellm Çamlıeaya). 6 • 
11.ıışen .Kam: Kemençe taksimi, 7 -
Yesuı Asım - Suzinalı. prlu: (Ümit· 

lerim hep luraldı). 8 - FalzKapancı .. 
Biiuam Türku: (Bııklum bülı.lünı 

ıunua saı:m Emine). 9 - Halk lürkii
ö Yürü dilber yi.irii, ömrümün val'I. 

Saat H.30 Müzık (Rlıasetlcumbıa 
bandosu) IŞd: İhsan Kilnçer). 1 -
Franz Van Blon: 1\-farş. 2 - Cbopln ı 

Aiır Valo (La minor). 3 - Auber: La 
Mutte de ProUc uveryür. 4 - J. Mas· 
senel: (1) Mal'f, (ZJ Balet havası. 

(3) Aııcelus (4) Fete Boheme. Saat 
ıt.H - 1uo MÜ%ik (Dans miuii -
Pi.) Saat 18.00 Procram. s .. ı 18.0Ş 
Memleket saat ayarı, aJans ve mete

oroloji haberleri. Saal 18.25 Müzik 
(11.adyo caz orlı.estrası). Saat 19.00 
Türk müılil: GeçU konseri (14 Oku
:rueu sıra Ue). İdare Eden: Mes'ut 

CemU. Saat 20.00 Konıışma. Saat %0.15 
Türll: m.U.lii: Karışık procram. Ça .. 
Janlar: Hakkı Derman, Şerli İçli, Ba
san Gür. Damdl Tokay. Basri Üfler. 

Saal Zl.00 lllözlk (Küçülı. orlı.estra • 
Şef: Necip Aşkın). 1 - Brahms: Ma
ear Dansa, No. 20. 2 - Paul Llncke: 

- Eğer bize inanmazsan sen 
);erdin tecrübe et. .. Dediler. Ya
lı:l!'P, haUI Ali taraftarlarını hi -
maye eder. Meseliı eğer Aliye men 
sup olanlardan birinin cezalandı
rılmasını ona hava.:e e'sen bu em
rini tutma2, aksini yapar. 

Bu sözler, Mehdinin üzerinde 
rnaUiıp tesiri yaplL Yakubu tec
rübe etmek istedi. Onu huzuru
na çağırdı. Yine çalg.lı, kadınlı 
bir cünb~ esnasında ona: 

- Ya Yakup, dedi, benim sen
den bir ricam var. Bunu yanar 
mıs!n? 

Yakuo cevap verdi: 
- Emredersiniz ... 

İşte Yakırbun Mehdi devrine 
karışmış hadisesi böy ıe başladı 
ve ta Harunurreşit zamanında 
zindandan kurtu..ması ile nihayel 
ıbuldu ... 

İsa meselesine gelince ... 
Mansurun, İsayı veliahtfilten 

çıkar.p yerine oğlu Mehdiyi ge
çirmek için çevirdiği dolapları 
lafsiiatı ile yazmııştık. Bütün bu 
fınldağın neticesi de İsa kendi yı,
rine Mehdinin veliahtliğini, on
dan sonra veliaht olmak şartilt 
kabul e<mi.şti. 

l-IAZAET/ 

,ıUMAMMEf 
Yazan: Ziya Şakir 
- Biz, muharip bir kuvvet de

İ( iz. Hac için Mekkeye gidiy<>
ruz. Bizden, çekinmeyiniz. 

Oıye, teminat verdiler. 
Bunun üzerıne, kafile durdu. 

Eşyalar ındırildi. Deve:er, otla
mak içın salıveriltlı. Herkes, is
tirahate çekildi. 

O zaman, (Abdullah) ıle maiye 
tınc!ekiler arasında bir müzakere 
d~o!ıa cereyan etti. Bazıları, (Re
~p) ayı kınde bulunduklımndan 
dolayı, >bu ayda nıuharC'benin (ha
ram) olduğundan bahsederek har 
bt> tutuşmak istemediler. Bazıla
rı da, mukatelenin (C<o'maziyü:a
tıır) ayında me~edilmiş olduğu
nu iddia ettiler. NiJıayet, ekseri
yetin harp taraftarı olmasına bi
:ııaen, mü~ıiklerin üzerin6 attı -
mıya karar verdiler. 

Tefrika: 79 

1 
Müslümanlardan (Vakid) ilk 

defa ok atmak suretile harıbe gi
rişti. Ve bu ok, İslamiyetin en 
büvük dü .manlarından (Hadre
mi bin Amrı i kanlar ~in.de ye-
re serdi. Müslümanların düş -
m~nlarile yaptıkları muharebe 
Jerde, en evvel ölen bu adam <>
luyordu. Ve bu da, tarihi bir ha
dise teşkil ediyordu. 
Müslümanların bu ani hücum
ları, müşrikleri şaşırttı. Onlar 

da derhal silaha sarıldılar. Şiddet 
le mukabele ve mukavemete baş
ladrlar. Fakat uzun zaman daya
namadılar. Bütün mallarını ve 
develerini bırakarak kaçmıya me~ 

bur oldular. 
Harp meydanında (Osman lıln 

Abdullah) ile (Hakem bin Kiy
san) isminde iki itişi Kuttyşli 
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j Müvezzilerderı =~ Tophane 
Beyoğlu 

Ekmekçjbaşı 

Hüseynağa 

Boğazkesen 

Öğüt 
132 

10 
Dükkfın 

Ev 
,___Arayınız._ = ~ 

Yukarıda yazılı emJtı.kin 31/5/940 günü sonuna kadar kiraya verilmesi ==- -== 
ı 9394 > ~ımıı ı ıı ıııııııuııuuunaıuuııııııııııı Jııııııııc nııv uzatılmıştır. isteklilerin 17/11/939 günü saat 14. de müracaalları. 

kaldı. Bunlar da, müslümanlann 
en müfrı: diişmanlarındandı. 

Hicaz muhitinde cari olan ade
'e güre, muhare,be ve mukatelede 
ele geçen esirler, derhal katledi
ılrdı.. Fakat islfuniyet, 'beyhude 
yere kan dökmeyi menettiği U,in, 

1 
bu iki esir, ka~ledilmedi. .. Bütün 
ganimet e..'!}'alarile beraber Medi
ı.-) e getıı •. erek Resulü Ekreme 
takdim edildi. 

harebesi olan bu tarihi hadisede, 
dikkate şayan bir nokta vardır. 

O nok' a da, Müslümanlar ile 
müşriklerin arasındaki hüsumetin 
artık tamamile (din harbi) şek
Jini ;ıJması, bütün dostluk ve ka
rabet bajtiarı.nm kırılıp kopma-

' 

scdıı:_ 

Bu büyük harbin, (Bedir) is -
minde büyük >bir köyün civarında 

gaspetmek suretile bir yoklama 
hareketi gösterdi. 

Resulü Ekrem, bunu haber alır 
almaz, (Alı) ile diğer eshaptan 
mürekkep >bir kuvvetce M<:dine
den çıkarak Gürzü şiddetle t aki
be başladı. (Bedir) civarında 

1 (Saffan) mevkiine kadar geldi
ği halde, Kureyş.J.ilerden bir eser 
bulamadı. 

KEMAL ALT.4.K (Amasya) 

- Sallık sütununda okuduiumus 
7azalıırda.n çok islif&de ediyonaz. ADı
eak bunlann daha mufassal yazıl -
ması lmkinı yok mu? 

- GasetemJzin hacmi ile mütena-
sip bu işi 7apmaktayız. Maamafih l 
saflık sütununu yazan doktorumu 
eu pratik şekilde her iti anlatmalı.la
dır. 

OGUZ ÖZDEŞ (Ankara) 

Şimdilik maalesef bu anunuzu 1e
rine getiremiyecefimJzden müteessi .. 
rlm. 

dirde, bu şehrin hayatı, sönüp gi
derdi. Buna binaen Mekkeli..er, 
diğer ticaret merketlerine kar -
van çıkarmakta devam ediyoılaı- j 
dı. Fakat •bu kiirvanları kuvvetli 
bir muhafaza altında bulunduru
yorlardı. 

(Bedir) harbi, bu şerait dahilin
de vukua geldi. Fakat, Kureyşli
lerin haiz oldulcları kuvvet ve 
aldJdarı ihtiyat tedbirlerine rağ
men, tama.mile onların aleyhinde 
olarak cereyan etti. 

Bu harp, lı~lıca iki nokta iti-

Emine (Mısır serenadı). 3 - Hartmaıını 

Thrym Efunesl (Bale). ıl - Toma.n; 
Vbana Hülyaları (Vals). 5 - Korsa
hov: Şehraıad. 6 - l\la.lvezzi: Endültis 

Çioeklerl (İspanyol Dansı). 7 - Brahma 
Gra.v suiti. Saat 22.00 l\lemleket saat 
ayarı, ajans haberleri, ziraat haberle· 
rL Si 22.15 .Konufm& (Eenebt DU!er

de). Saal 12-45 Müzik (Cazbanl - Pi.) 
Saat 23.25 - 23.30 Yannkt proırram 
ve kapanış. 

Hazreti Peygamber, bu muha
rebenin vukuundan oon derece
de müteessir oldu. (Reoep) ayı
ıııın (Şehri h~am) clJuğundan 
bahseaerek: 

- .&en size bu ayda harp ve 
kital ediniz, demedim. 

cereyan ettiği rivayet edilir. Bazı 
ravilere nazaran da (Bedir) bir 
köy olmayıp, etrafında birkaç 
hurma ağacı bulunan bir kuyu
dan ibarettir. 

(Bedir) civarına, iki defa hare
ket vukubulmuştur ... Birinci ha
reket, mahiyeti itibarile ehemmi
yeti haiz değildir. Fakat Jı.fıdise, 
şayanı dikkattir. 

Ehemmiyetsiz gibi görünen bu 
hadis<;. ıki mühim netice vermiş
ti. .. Birincisi, Resulü Ekremin 
ve !;:ütün ımüslümanaann, Ku
reyşıiler hakkında çok hassas ol
duklarından .. İkincisi de müşrik
lerin müslümanlardan korunma
ları için ciddi tedbirler almak lü
zumundan ibaretti. 

barile çok büyük bir ehemıniye-

1 
ti haizdir. 

Birincisi - İslii.m.iyet, bu harp
teı sonra, artık bütün kuvveti-

Her .-un 1alnız kısa dalca 31, '1 m. 
94.85 kc/s postamızla neşredilmekte 

olan yaba.ncı dJJlerde haberler saatle• 
rl apfıda söslerllnılJltr: 

iranea: Saat 13.00 ve 18,45 de 

Buyurdu. 
İsle, İslamiyetin teessüsünden 

sonra, ilk kanlı harp böylece ce
reyan etti. Fakat bu da, büyük 
ıbir ehemmiyeti haiz olmayıp, 
küçük bir müka teleden ibaretti. 
Halbuki tsıamiyetin ati ve istik
ıbali, dü.şmaıılarına karşı .büyük 
bir zafer temin.ine mütevakkıf
tı. A:z bir zaman sonra, buna da 
fırsat zuhur etti. 

(gDtR) HARBİ 
Müslümanların ilk büyük mu-

Resulü Ekrem, (Uşire) gazvesin 
den döndükten sonra, Kureyşli
ler, müslümanların ne derecede 1 

uyanık olup olmadığını anlamak 
istediler. (Gürz) isminde birinin 
maiyetine, küçük bir kuvvet ve
rerek, bu adamı •hir keşif hareke
tine memw e~tiler. Gürz, Medi-
11e civarına kadar geldi. Orada, 
aı;ı.kta bulduğu birkaç hayvanı 

Kureyş kabHesinin ve müşrik
lerin erkiiını, ·bu hadiseden bu iki 
mühim dersi aldıktan sonra, ar
tık son derecede ihtiyatlı hare
ket etmiye .. Ve müslümaııların ı 
ani hücum_!arına mukavemet e
debilmek için ciddi tedbirlere ı 
müracaat eylemiye karar vermiş-
lerdi. ' 

1 
Mekke, bir ticaret şehri idi. Ti

caret ~eri sekteye uğradJ,ğı lak-

le teessüs et.miştir. 
İkincisi - Bu harp, Resulü Ek

rem Efendimizin askerlik de -
hasını P"ÖSterir. Bu itibar ile biz • 
de, bu mühim tarihi hadiseyi, Ui- 1 

yik olduğu derecede tebarüz et
tirmiye >ıayret edeceğiz. 

* (Bedir gazası), hicretin 2 inci 

Arapça: Saat 13,15 ve 19,45 de 

Fran'!Uea: Saat 13,45 ve ZO 15 de 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim) 

DAHiLiYE MÜT AHASSISI 
Oivanyolu 104 

Muayenehane saatleri: Pa .. r 
hariç her glln 2.5 • 6, Salı, 

Cumartesi 12 • 25. fıkaraya 

senesinin 7 inci ayı olan (Rama
zan) ayı içinde zuhur etmiı;tir. 
Sebebi de, yine bir lirvan me
selesidir. •Arlı.aa vv) ... 


