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iNGiL TERE,ALMANY ANIN HER HAREKETiNE 
SiDDETLE MUKABELEYE KARAR VERDi 

· ~ Almanlar Deniz Har
bini Şiddetlendirmek 
İçin Neler Yapıyorlar ı 

'Başvekilin ı1 Ankaradan Gelen 
Beyanatı i Heyetimiz Akşam 

Parise Hareket Etti 

Atık denizlerde Ucaret remilerinin maruz bulundufu 

tehlikeyi gösteren bir tablo 

• 
ltalya Balkanlarda 
Neyi Karşılıyor? 

-= 
İtalyanın Balkanlara Sovyet)erin 
inmelerinden Endişe Edebilmesi 
İçin Ortada Hakiki Bir Sebep 
Var mıdır? 

YAZAN : ŞUkrU Ahmed 

Barünlerde Komadan meraklı ha
berler ,.Petmektedlr. Bunlardan 
birinin mevzuu da Sovyel Rusyanm 
Balkanlara inmesi ihtimali karşı-

11nda İtaly&DJD lutacafı halto hare
lıel teşkil etmektedir. 
Romanın durup dururken bu mev· 

ma temas etmesi ve: ''Balkanların 

bol1evtlıle1tlrllmesl için yapılacak 

bülWı 1qebbilslerln İtalyanın der
ı.aı muhaJefetlne maruz kalaca,fı,. nı 
tebarüz ettl.rmtslne sebep nedir? •• 
Balkanlarda böyle bir tehlike mı se
ıdlmelıtedlr?. SovYellerln Balkan
lara müteveccih bir hareketi ve le
tebbüsü mü vardır?. Yoksa, bu söz
ler muhtemel hlidlselere karşı Şim
diden İtalyanın nasıl bir mukabele· 
de bolunabUecejlni röstermlye ya· 
rar ihtiyati ilin mahiyetinde sözler 
midir?" 

fi hudutların 4eiişmesine rau olma
dıklarının bir delili sayılırken İtal
yanın izhar etili! şüphe ve balta en
dişe hakikaten meraka şayandır. 

DJfer taraftan Sovyet Rusyanuı 

Almany& Uc blrlJkte Balkanları nü
fuz mıntakasına taksJm etmiş olma
lan lhtlmallnl de tahakkuk ettirecek 
biç bir vesika elde mevcut değildir 
ve Sovyet Rusyanın Polonya. harbi 
esnasında Balkanlara kan;ı almış ol
duju tolum bu ihtimal! çürüteeek 
birine! delildir. Bizim, şahsi rörüşü
müze &'Öre, bütün bu yazılan ve söy
lenenler nihayet hakikatin kendisi 
deilldlrler. Asıl hakikat şodur ki, 
Almanya da, Sovyet Rusya da, İtaı-

(Arkosı 3 üncil saytaaa ı 
ŞtlKRÜ AHMET 

Bir Ha/fada 10 Gemi Batırıldı 
Lruıdra, 21 (A.A.) - B. Çembeıilayn bugün Avam kamarasında 

beyanatta bulunarak Almanlann torpillerle deniz harbi yapmak 
usulüne devam etmelerine İngiltere hükümeti tarafından müsaade 
edilmiyeceğini söyledikten sonra demiştir ki: 

İngiltere, Almanlar tarafından ticaret gemilerine karşı yapılan 
taarruzlara Jayik bir şekilde mukabele edecktir: İstisnas:z bütün 
Alman ihracatı denizlerde müsadere edflecektir. 

Bundan başka madem ki, Almanlar beynelmilel kanunları sık sık 
ihlal ediyorlar, madem ki, kuv
vete müracaattan vazgeçmiyor -
Jar, biz de oııılara karşı ayni şe-
kilde harekete karat verdik ve 
nazırlar meclisi bu kararın der
hal tatbiki için emir verecektir. 

Kopeııhaı;, 21 (A.A.) - dlava.. 
Almanya deniz harbini şldde1.lenc1Jr
miye cahşmaktadır. Denlılerin in
rıııereye dofru .-eçlUerlni bitaraf 
vapurlar J(lo mühim feJikeUui ma
e!p olacak derec•d• tehlikeli hale 
koymak istiyor. 

Tlrlıı:au aJansmın Jteykjavlk'den 
blldlrdl(ine röre, HGfn aç.-ıarında 
bir harp semlsi ta!ılp ve lhtaJdau 
sonra bir ticaret vapuru tiz.erine ıı 
mermi almış ve ticaret vapuru yan
mıştır. 

Bir Haftada 10 Gemi Battı 
Londra, 21 (A.A.) - Ge~en C!a-

mart.esinden pazartesine kadar ce-
oen müddet zarfında, şimal denizin
de, Alman mayınlarına ~arparak ba
tan l'emilertn adedi ondur. VapurJa
nn tooHitolan mecmuu 38 bindir. 
Bu on &'emlden t: ü bitaraf memle
ketlere ait bulunmaktadır. 

"Amiralhk makamı bildiriyor.'' 
''Mastif'' isminde bir mayin tara

yıcı remi, İn«llterenin şark sahili a· 
çıjmda bir Alman mayınına. çarpa
rak batmıştır. 

Bundan maada lsml ht.len rı.ıı &u
iolan bir insııı. semlsl de batmıştır. 

Kopenlıaı;, 21 (A.A.) - Reykja
vlk'den blldirUdiilne .-öre İzlanda. a
çıklarında meçhul bir harp ıem!sl

(Arkası 3 üncü sa7fada) 

Hava Faaliyeti 
Devam Ediyor 
İki Alman Tayyaresi 

Düşürüldü 
Lo~dra, 21 (A.A.) - Bu sa -

hah Irı.gilterenin şark sahilinde 
şidde1lli bir hava muharebesi ol
muştur. İki Alman tayyaresi dü
şürülmüştür. 

ALMAN TEBLİCİ 
B in, 21 (A.A.) - Tebliğ: Cep 

Parti Grupu Dün 
Mühim Toplantı Yaptı 
- ~ - -

ı Atatürk'ün Kabri ve Estli 
Mıclls Azaıtna Yapılacak 

L.:!:•rdım ı,ı Görüı•lldü 

Ankara, 21 (A.A.) - C. H. Par
tisi Meclis Grupu Umumi Jley'e
ti bugün 21/ll/1939 saat 15 de 
Reis Vekili Basan Saka'nın relc:~ 

liğ'lnde topland1. 
Ruznamede ".\Jıı.nlsa. ::\Iebusu 

Refik ince tarafından 18/11/1939 
tarlhlnde verilmiş takririn ihtiva 
eltiil Uç madde mevcut idi: 

ı - Birinci Büyük Millet l\'fcc
lisi azasından muavenete muhtaç 
olanlara yapılacak yardım mese
lesi, 

2 - Atatürk için y:ıptırılacak 

anıt kabrin muamelesinin ne saf
hada olduğu, 

Üçü..ncü blr mesele de Büyük 
1\-liJJet 1tiecllsi dahili nizamname
sinin 35 inci madde1.i mucJbince 

(Arkası 3 üncil sayfada) 

\ı_z;:e_ ,, 

Yine kadın 
Yüzünden 

İki Hadise Oldu 
Bir Ada:w Arkadaşını Vurdu, 
Bir Tayfayı OOvaOkten Sonra 
Ellerlnl Bat}ladılar.Denlze Attılar 

Şehrimizde yine le.adın yüzünden 
iki hadise oldu. Biribirinden kor
kunç ve canl)·ane olan bu vaka.lar

dan blrlnclsl şlmdlye kadar ı:örül

memJ' cinsindendir. Bir motör kap
tanı &ayfalardan birinin ellerini a
yak.arını bailadıktan sonra denize 
atnuştır. Tesadüf eseri olar.ık ölüm
den kurtulan tayfanın deni:ıe atıl

ması ile neticelenen bidise şöylt! ot-
muştur: 

Ereğli limanına kayıtlı bulunan ve 
kaptan Ahmedin idaresindeki 22' 

Balkanlarda, Balkan devleUerlnln 
arzuları d.Jtmda ~arpışan ihtiras ve 
rekabeUerln mahiyetini, iç yüzünü 
ve cereyan etmekte bulunan diplo
mıı.Uk laallyetlerin ve ıtzll nıuhabt
relerln esasmı bilmeden bu noktalar 
üzerinde söz söylemek ne doiru o
lur, ne de tahminlere istinat ederek 
hükum vermek. 

11 vatandaşın ölümü 
ile neticelenen hadise 

tonluk Elçin motörü Sarıyerden bak· 
kallyc eşyası yiJkledlkten sonra. Ka-
radenlıe mütevec<'ihen hareket. et
mtştJr. Motör Botaz a('ıklarına gel
dlii sırada ortahk tamamiyle karar
mış ve hafil bir fırtına da ('ıkmıştır, 

Dlier taraftan Anadolu AJansnım 
Cbserver ıazetesindcn naklettlfi bir 
nıütah~ada Blilerle Stalinin Balkan
ları n uf uz nuntakalarına. ayınnış o
labilmeleri Jbtima1inin doğru oJabi
leuilne işareı edilmektedir. Ancak, 
bu nüfuz mıntaka.larının nasıl tesplt 
edilmJş olabileceii hakkında bir ka-
7ıt yoktur. Diier taraftan Sovyetle
rin Balkanlarda. proparandaya vüs
at verdikleri ve bilhassa. Bulcarista
nın Sov1et Rusya aleyhine mütevec· 
clh bir Balka.n blokuna ılrmiye as
la razı otmıyacatı, halbuki İtalya
nuı böyle bir blokun kurulmasına ön 
ayaklık etUJI de yine muhtelif ajans 
ıeı,.rafları arasında. g-azetcler(" l'eç
mhı bulunmaktadır. Anlaşılıyor ki, 

jo yüıleri malüm ve aşJk<ir olmamakla 
btraher Balkanlarda büyük devlf't~ 

lerin uufuztarı biribirleriyle rtkabet 
lıallndtdlr ve ayrı<"::ı İtalyanuı Sov
yet Raııyaya mük'vC'eçilı hususi bir 
endi~"'~ı vardır. Büyle bir endtşe

alo hak ıka.te tetabuk edebilmesi için 
ortada vakıalar, hiç değilse kat'i e
mareler ve deliller olmak gerektir. 
Sovyetl"rin Polonya harbi esnasında 
sür'atle re11p Romanya hududunu 
kapamaları ve Almanyanıo Karade .. 
nlz ve cenubu şarki Avrupası yolu
nu 11.t. meleri daha ziyade Baklan
Jarda bu~ünkü mnvaz.-nPt ve coira-

B. Salih Kılıç 

Ebedi Şeflmiz AtatUrkün ~ziz ni
aşla-rınm ziyareti esnasında bir Ke
ce, müthiş izdiham arasınd~ Dolma
bahçe sarayı önünde 11 vatandaşı
mııın ezilip öl.meleriyle tıetlcelenen 

hıidisenln muhkemtslne İzmltte baş
landıiını yazmıştık. l\IezkUr davanın 

şehrimizdt"ki şahitleri de dün 2 inci 
aiır cezada. dinlenmlıtlr. 

Bu vakada tedbil'5t.ıUkt vazU'ede 
ihmal suç:lart:yle tecziyeleri istenerek 

İzmit ağır ceza mahkemesJne veri· 
len eskJ Emniyet 1'1üdürü B. Salih 
Kılıç namına dünkü muhakemeye a
vukatı Sedat &'elmiş, Emniyet müdür 
muavini Kamıran da vekiU Suad 
Çınar Jle beraber hazır bulunmuştur. 

}~\·veli. şahlUerdtn Taksim polis 

merkezi komiser mua,•lnl Feni din
lenmh,tır. Bu t-ahit demiştir ki: 

- Dolmabahçede sıralanan halkı 

dörder dOrder sa.raya ~ 

Saat 20 de kapı cı 

Jc riyordum. 
u • .ı intizam 

bozulmuş. Bunun iı· ~ 'i.ı.iravi po

lislcrJ gelerek saat k• • r • önunde yer 
aldılar. Bir aralık B. Salih Kılıç beni 
('a!ırttı ,,.e süvari JJOllsleri baş komi
ç;erl İc:maiJ ile '\'edada: tcDalkı dağı-

d ;ıll. 

Brnte hi.d~f"ye halkın tehacümü 
sebep. olmuştur. Kanuran içeride 
muavinlik odasında idi. Kalabalık
tan saraydan dışarı çıkamazdı.,. 

Bunu tallben Dolmabahçe sarayı 
kapıcısı 1280 te\•ellüUU Ömer Gümüş 

(Arka.sı 3 uncü sayfada) 

Bu sırada motörün kaptanı olan Ah

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Münasebatının 
İçin Neler 

Rumen • Macar 
Şekilde Devamı 

İyi Bir 
Lazım? 

Bulcarların lstt'dlkleri Romanya .v..,r aklarından Dobrlcanın bir manzarası 

(Yazısı 3 üncü sayfada) 

Gl. Orbay Londradan Ayrıldı 
Hariciye Ve -

kaleti Umumi ., 
' Katibi Numan 

Rifat Menemen
rioğlunun reis
liğindeki heye
timiz dün An
karadan şehri

mize gelmiş ve 
akşam semplon 
ekspresile Pa -
rL'e mütevecci
hen hareket et
miştir. Heyet
te, Maliye na
kit işleri u -
mum müdürü 
Celal Sait, dış 
ticaret umum 
müdürü Bur -
han Zihni Sa -
nur, Merkez 
Bankası müfet
tişlerinden Ca-

He,.e& Reisi B. Numan Menemvıcioi:lunun dü.n Ank_radaa 

reJi. i esnasında alınmıs blr re~mi 

bir, Hariciye. Vekaleti katiplerin- j 
den Şadi ve ilhan bulun.maktadır. 

1 
Heyet rt>isi Numan Rifat Me- 1 

nemencloğlu hır mulıarririmize 
buJundu'1u beyana!ta demiştir ki: 
•- İngiltere ve Fransa hüku- ı 

metllerile bildiğiniz sıkı, dostluk 

münasebetleri'ıı:ıizın icabett -rli • 
ği birçok temaslar vardır. 

Bu defaki heyetimiz bi assa 
iktısadi ve mali münasebctl "sa
hasında temaslarda bulur 'lıağa 
gidiyor. Bu fırsattan ıstifaci f dc-

(l"a:ı:ı ı 3 n"lcÜ sa• fada) 

Fırtınanın Tahriba.;·ı 

Heybeli İskelesinin Çatısı Uçtu, 
Bir Vapurun Direkleri Kırılc!ı 

l,_H_E_R_Y_E_R_D_E_K_A_R_Y_A_G_l_Y_O_R_ 
Dün sabah şiddetlenen fırtına 

yüzünden Heybeliada iskelesinin 
çatısı kopmuş ve iske:enin baş 

tarafında yanasmış bulunan Ne
veser vapurunun üzerine düş.e -
rek vapurun direklerini kırmış 

ve kaptan köprüsünü hasara uğ
ratmıştır. Vapur ve ıskd!e tamir 
edHmek!edir. İnsanca zayiat ol
mamı~tır. 

DENİZLERDE 

Karadenizin garp sahılierile E
ge ve Marmara denizinde şiddet
li bir şimal fırtınası devam et -
mektedir. Büyük "vapurlardan bir
çoğu muhtelif limanlara sığın

mışlardır. Bazı limanlar arasın
da seyrüsefer durmuştur. 

KAR BAŞLADI 
Yurdun her tarafından aldığı

mız telgra!h;rda havaların soğu
duf.1, bazı mıntakalarda kar baş
ladığı bildirilmekted:r İzmitte 
bi!e kar yağmaya b~ş .anııştır. 

İstanbulda ljtmsiyell, paltolu 
;rolcu.lar rofaldı 

• 1 
İstanbul Zabıtası İle Öğünebilir 
İstanbul. zabıta~• ile öğunebllir. 

htanbul zabıtasının iyi te"'kitatlandı

rLlm1!'1 olduiunu, dt'ferli, ehliyt"Ui, 
kabiliyetli cllerdr bulunan bu let<>ki
litın saniye t•!Jmaz bir saat ayarı i
le V,ledi(lnl bir misal ile, kürilk. e
hemmiyetsiz bir misal tıe bir kere 
daha illin edecetiz. 

İst.anbu1, ubıtası He Otünrbilir, sö-

ı zı.inu, yakından alikadar olduiumuı 
bir bırsızhk m('ydana tıkarıldı diye 
SÖ)'lemiyoruz; ancak anlatacağnnı:a 

hidise. zabıtamızla ofunr-blltteffmi .. 
zi bir kere daha alenen tekrara yesi
ıe olmu!itur, 

Arife &'ÜDU ak. amı, ortalık karar

f Arkası 3 üncü sayfada] 
~F.LA:\lİ İ77.ET Sf'DJ:S 





Talebeler için Yeni 
Tren Seferleri 

Münakalat Vekilliği Talebelerin 
Derse Yetişmesini Temin Ediyor 

Ankara, 21 (AA.) - Aldığı • 
mıı; malı'.ımata göre, Münakaı.at 
Vekilliği ile Maarif Vekilliği ara
ıwıda yapılan iş bldiği neticesinde 
Münakalat Vekiolliği ın<ıktepleri • 
mu.de tatbikine başlanılan vakii 
cetveline göre uzak yerlerden 
mekteplere gelen talebelerin ders 
lere vaktinde vetişebilm.eleriıti te
min için yurdun muhtelif yerle
rindeki trenlerin hareket saat.le
rinde ders senesi başından itiba
ren talebe lehi.ne lüzumlu deği • 
şiklikıleri yapmıştır. Bu cümle • 
den olarak: 
Tavşancıldan İzmite kadar olan 

il;tasyo:{ .ardan tzını:te, Mers"in-

Ankaradan Ge
len Heyetimiz 

(Baa tarafı 1 inci sayfada l 
rek İngiliz ve Frnnsı:z devlet er
kanile görüşebileceğimden ayn -
ca büyük bir memnuniyet duy
maktayım. 

Seyahatimizin üç memleket 
ıınenfaatı:el'i bakımından faydalı 
oJ.acağına. kani bulunmaktayım.• 

Numan Rıfat Meooınencioğlu '. 
ve yan.ndakiler Pariste iki gün 
kalacaklar ve oradan Londraya 
g~eklerdir. 

Londra, 21 (Radyo) - Uzun 
müddettenberiburada bulunmak
ta olan General Orbay bugün. Pa
rise hareket etmiştir. 

10 Gemi Batırıldı 
(Baş tanrı ı inci ...,ra.ıaı 

ala bir fll•bl top aleti ile balırmak
la olduiu cörülmlifliır. 

Roma, Zl (A.A.l - İlalyaıı pze
lelerl, ıhnal denizinde batan Grazl& 
vapurunun zlyaı haklwıcla İnrlllere
clea Celeıı lıaberlerl Dotrediyor. 

Xü.rettebatm mM.111p oldufu Ce
novada he7eoa.n (IOk •erindlı:. 

v 

den Adanaya kadar olan istasyon 
lardan Adanaya, Yeşilköyden İs
tanbula giden trenlerin tarın.te
rinde icabeden değişi:ldikler ya
pılınııı, Manisa - Salihli ve Hay
dar~a - Erenk.öy arasında ta.e
be için yeni birer tren ihdas edil• 
mlş, Yo.z.ııat. Ankara arasındaki 
istasyon.aman ve duraklardan 
Ankaraya gelen talebeyi ın<ıktep
lerine yet~irmek üzere münhası
ran bu iş için yeni bir tren sefer
re konulmuııtur. Bu suretle, bu 
mıntakalardaki talebelerinde ders 
]erine vaktinde yet~meleri im· 
kanı temin ediJnıiıı bulunmakta
dır. 

Başvekilin 
Beyanatı 

[Baş tarafı 1 iaıcide] 
kanun, Jiylh& ve &eklWermin &Jt 
oldu.klan enciimenlerce müzake· 
... lanlarıaa mir vaktiyle veril
miş bir takrire müs&.enJden açılan 
müzatuenln bqilD inlag edlime· 
alndeıı lba .. ı idi. 

Birinci ve ikinci me1eieler bak· 
kında baha! nrmek ttzere ilk de
fa oöı alan B.atvekll Dr. Refik 
S&J"dam ba mesel,eler hal<twda fU 
bahalı verdi: 

,A ~ l.ara Haberleri 

Suriyeden Bir 
Heyet Geliyor 

Ankara, 21 (ikdam mııhablrindeu) 
- Bu ayın sonlarına dofru Surlye
den memleketimize resmi bir heyeı 
celecetı blldlril)J>or. He1elin, birçok 
meseleler arasında Ucaret ev p.m .. 
rük lşle~nl hiikümetımlz1e müı:ake .. 
re edeceil ve ağlebl ihtimale cöre 
siyasi mevzular üzerinde de C'ÖtÜf- 1 
ıneler yapacaiı haber ahnmıştır. 

Türk-lspanyol Ticarttı 

KUAM 

İzınL 21 (İKDAN! Muhab:.rın
den) - İmıir fahri hemşiresi Sov
yet Sosyalist Cumhurıyetleri Bir
lıği müdafaa komis ri Mareşaıl 
Voroşilof'un İzmir beledzyesine 
hediye edilmek üzere sureti mah
susada imal ettirdiği biıyük ve 
~el bir otobüsü teslim e.mek ve 
buna dair olan bir mektubu ver
mek üzere Ankara büyük elçisi 
Terentief. İstanbul kon.solosu 
Kons'antin Gueorguil!'\'&k.i'yi İz
.mire göndermiştir. Konsta:ntin 
dün akşam Kadeş vapuru ihe şeh
rimize ~lerek karşılanmıştır 

Dekilide Zelzele 
izmi'r, 21 (İKDAM Muhabirın

den) - Dikilide dün akşam saat 
19,3() da yeni bir zelzele olmuştur. 

Anlaşması re hedildi ı, _GU_ .. h_ti_N_lE_N_k_iT_L_ER_l_I 
Ankara, %1 (ikdam muhablrbıclen) -

- BlikOmeUm12le eski ispanya hü- İstanbul Zabıtası 
lı:llmetı arasındaki ticaret muahede· 

• ı , .. lledllmlfllr. Aramızdaki t1car1 ile ôğünel i ir 
münasebet bundan böyle 2/'7005 nu ... 
maralı karamamenJn dördüncü mad· (Ba;s tarafı 1 inci sayfada) 
desine söre devam edecektir. 

Bankaların Kar ve 
Zarar Hesaplan 

Ankara, %1 (İkam muhabirinden) 
- Serma)'MI devlete aJt müe.sese
ve bankaların mürabbeslıuo dair o· 
lan kanun hükünılerine ~vlik.a.u Sü
mer Bank, Eli Bani<, Ziraat hank:ısı 
!da.re heyelleriyle devlet ziraat işlet. ı 

melerJ kurumunun he7et.1 wnu.mi,ye.. ı 
lerl ikinci lqrlnln 30 oncu g-ünö Bil
yllk Millet Meclisi binasında bir lp-
1.ına yapacaklardır. Bı lçlbnada kir 1 
ve zarar hesaplarını &etklk edecek.. ! 
lerdir. 

~,..,.,..,. ............ ~.~,..,.~-~-·~· .............. ~-~-..,,. ......... 

KISA HABERLER 
• . 
* Bir haitadanberi i.alyada bu
lunan Macar kwtür heyeti Buda
peşteye dönnı~tür. * 11 Teşrinievveldenberi kapa
lı bulunan Finlandiya borsası 
bugün tekrar açuacaktır. * AJrıanya ile Belçika arasında 
ki iktısadi müzakerelere önümüz 
deki haftanın io!k gün !erinde baş
lanacaktır. 

* Anversde bir kamyonla bir 
tramvay arasında vukubu...a.n şid
deUi bi.r çarpışma netices.nde bir 
kişi ölmüş, beş kişi de ağır suret· 
te yaralanmıştır. * Papa, Roma valisi Prens Bor
gmosc'i kabul etmiştir, * cMagyar Sag gazek~inin ver
diği malumata göre, bu ayın 
27 inei günü Be!gradda Macar -
Yugos:av ticari ·müzakereleri baş
Lyacaktır. 

chktan hayll sonra paltomuua 7e
rlnde yeller esUilnl cörduk. İlk it 
olarak telefonla Em..nt7et müdUJ"li-
iune haber verdik ve caketlmlzin ya-.. 
k.a!.ıru ka~dırıp evlmlıe clttik. 

Gece yart.~ı evlDliıe bir zabıı.a me
muru ıetdi, itademJ:ıl aldı. Biz şoy .. 
le düşünUyorduk: Sekiz yüz bin nü"' 
fuslu bir şehirde bizim pallomıa 

l\lannarada bir k.atred.ır. Bu hU'SlS· 
ııtı 7apan. bü7ük bir şebeke deill
diı'. Berh&n&'I bir ~nerl paltom mu 

.almlŞ, herhanrl blr yolcuya satmı.ş, 

paltoyu alan da ıel<ls 7iiz bin kit• ·
rasrnda kaybolup citm.1t&lr. Buna. aa
bıta ne yapsın?-. 

Cinayet ve büyük hırsızlıklar .. 
da, mühim hidJselerde c..srar Ye ma
amma tanunıyan, en l"lrlt~ va1talan 
bir ,ırpıda dümdU. bir tekle sokan, 
en branlılı: lıidiseltrl hır kalemde 
ıııırlandıran aahılamıs bip bir ip u
ea bıılunmıyan bu basit lursıdılı 

ve bu hırsızl.ıiın falllnl il.olay kolay 
meydana çıkaramıyacakt.L 

Zabıtamı:ıın kudretini takdir ti-

mekle beraber. ba lşt.e kababaJı lcen· 
dl taka77iidsU..Zlütilmüde buh17or Ttı 
böyle düşünüyorduk. 

Dün akşam mÜlk.lyem••in ııok de
ftrli imirlerlnden Emniyet miidür 
mıınlni Daıılş Yurdakn1 telefonla 
bl•i oafırdL Gllllk. Odasındaki do
labı açtı ve kend.l oaltosonu.a 7a.nm ... 
d.a a.sılmı1 duran pa.llomuza tesUm 
elti. 

PAacar Nazırının 
Mühim Beyanatı 
Bada....,te, Zl (A.A.) - l\lebusan 

mecllslnde, BarloiJ'e bü~esl müu.· 
kere edUdlll sırada B. Os.kl, barp
lenberl ilk defa olarak ııös alınlf ve 
Macar noklal nuarını ball etmiştir. 

- Bırlncl Büyük Millet l\leell-
11 izuuıdan ola.P da bQÜlıkii n
alyelleri maaveııete muhla§ olan 
:r.evat tein mevzuata Jatln.adeıı bir 
teY ;rapılmak ImUııı olmodıtLDJ, 

fabl bunlara her bani'! bir ..,. 
k.Ude 1"M"dun edtlmesl Partice ka· 
n.r altına alımrsa bu kararm bü
ilümelile latbik edilmesi labU bu
lunduiuna beyan ellik.len sonra 
Atatürk için ,aptınlacat anıt 

kabrin muamcleslnl mümkün o
lau ıü.ratle ikmale çahşbfını, ev
TeJce Umunıi Heyeti.il verdttf ka
rar veçhile anıt kabrin yapılaca
fl mahaldeki bit cok eşha...-u a\t 
287ZlJ melrcllk erulnln lslimli
kine dair muame.lit..n ekserJsl in

taç edllm1' oldutwıu, h>nüz ls
timlôk muamelesi bllmlyen bazı 

erul sahiplerinin bedeli lslimlak 
bakluııdal<I itirazları ail oldııiu 

mahkemece telklk edllm<l<le bu
lundufunu. ve sahaya dahil olup 
ela nerede old:ıkları m.alüm ol
mıyan e.rui sahiplerine de mev
zuat dairesinde icap eden lebll· 
gatın yapılmış oldukuou tTmumi 
He:r'et<ı blldlrdL 

1 
* Asnieres'de bir motisikle'e 
çarpmamak için b.rdenbire yo
lunu değiştiren bir otobüs bir 

Bin kilolat buld27 çuvalına bir 
arpa kanşttrıp nra ba arpa ta.nesi
ni balmap kalkmalı;. İslanbulda oa
lınaıı bir paU0111 arayıp bulmaktan 
daha kolaydır. Buna rafmen palto
mar, bin kUolak bufdıy çun.Jrna 
ahlmı, arpa tanesinin buhmabllece
il samandan çok daha kısa müddet 
sarfında meydana çıkanldı. 

Zabıtamı.z1a öfilnebllriz; bu, her
uman, bt-r f1rsatt& tekrar et.t.Iflmlı: 

1\-Iacar - Romanya mü.na.sebatından 
bahı;eden nazır, Rom.a.nya ile olan 
anlaşmanın şartlarını Jub etmekte
dir: 

- Romanya ile memleketimiz ara .. 
sındakl havayı tasfiye maksadlyle 
bazı teşebbüslerde bulunduk. Bun
dan sonrasmı Romanyaya bırakıyo
ruz. ~Iacar - Rumen müuasebatmm 
salah bulması lıurün yine Roınan

yaya vabestedir. Roman7a bunu ar
zu eder mi ve buna muktedir ml? 
Bu ~ualfn cevabı muspet oldufu tak· 
dl.rde, Roman7a, realitelere istinat e
derf'k ,,.e bu devrln flk.lrJeri.nden il
ham alarak, modern blr Tuna hav
ıast te!<kll etmek üzere hangi şart

lar dahilinde el birli.ti ,apmıya ha
zırdır! Yok11ta tarihin bıylldnt mi 
bell:llyor! 

-o-

Kadın Yüzünden 
(Baş tarafı 1 i:ocide J 

mc-t ite ma..tmbt Ziya kavcaya. ta
lu ı•ıuı-;lardJr. Atu:: kavcası yavaş ya
va buyUm~ ve nihayet iki adam 
~ıu,. ~okat btrJlılrlerhıe girmlşlerdJr. 

Bu ı ada tnotöl"u.n <1tahlbi .Patron> 
n:u•ı. \: ıt maruf Ereilill Mehaıet kav
r::j .. ınL!d:ıbaJe etnıl"'. Ziyanın Ah

met tarafından ad.ama.klllı dövülmesi .. 
.ni kola.yla~l \"fl.WJlır. Ahmet ve Meh
met yedifl ayaklan hilap lılr hale 
celeıı vr yaralanan slyayı bail.anuş

lar Vfl deniııll atml.$lardır. 

Z.i,Yluun feryadma aldırış etmlyen 
mo.oı·;uı sa.bibi ve kaptan bir müd
det wur"' rör:dcn kaybolunca ötüm 
trhıılu "i k~ndinJ CÖl!ite.rmlşUr. NetJ
ce'1t" olu.r.ılt."" penf'el t'ft ZJya tesadü .. 
feu blt lıilikeı moLOru &.a:rafmdan 
ku.rta.rılmı Ur. 

İkiıH.I hadise: 
Knramurscl fabrikasmw Sanç

hane kısmında ustalık yapan l\tusta
la. aJ·nı f.lbrikada ca.h,an ötedenberi 
araları •!ık olan Rem:zi otlu DUmJ 
Uc kavga ebnlşllr. NeUotde Mustafa 
bıçaıfuu çrkmlş ve a.rkadaşu11n üze
rine hüe:um ederek muhtelif ~erte .. 
rlndt"n vurmuştur. 

l'.apıLın tahkllatta iki arkad;ışuı 

Bu meselelerin llonallnden son
ra Atatürk itin yapılacak anıt 

kabrin şeklınc ve mimarisine ait 
hususları beynelmilel bir müsa
baka llinı lle halletmek mukar
rer olduğuna Ye b11 müsabakanın 
milli nnatkir ve mlmarla.nmıza 
açık balunduruls.catmı ili.ve etti. 
Yaplırılacak anıt kabrlıı sırt 

Ebedi Şef Alatürke mahsus bir 
i.blde ve -,.ahul Türk milleti aluJa ... 
ruıa dahi ebedi lsllrah•1-ih olabl
leceit bir mllll panteon olması mı 
lizım gcleceflnln ayrıca Partiye 
müracaatla karar alhna. aldırtla .. 
cafuıı da be;rau elUler. 

Bll lkl mevzu üzerine sös alaıı 
birçok baU,ple.r fikir ve müı.aJea ... 
laroıı blldlrdlklen sonra blrinel 
Büyük llllllel Meclisi asasından 
muavenete muhtaç ola.olar~ mü

nasip telı:llde Yardım edilmesi 
hatlcınclakl tıelı:llt esas Hlbart,.ıe 

Umumi Be7•ct.çc tasvfp olunarak 
icap eden harı.rhfın 7apdına.sı hii
k:iltn<'te tevcfi olundu. 
Anıl ll:ablr hakkında Başveki

lin venn~ oldufu izahat ve bll
ba.Da bu ibldenin bütün mamuJi
tını ikmal ile inşaata ıreçebilmek 
için hlr buçuk ""11ellil bir mlidde· 
te lüzum olacafuta dair beyanatı 
Umumi Dey·e~e mcm.nuniyeUe 
tasvip olundu. 

Bundan sonra Hariciye Vekili· 
mlz Ştikrü Sara.çofhı l'eçen. haf .. 
ladan beri cereyan eden ıdyasl 
ahval hakkmda lzalıat verdi. 

Umumi Be,.'et.oe memnu.nl.J"ete 
şayan CÜrülen bu benııa.Uan SOD• 
ra ılalıW ıılzamnıtmtnln 3Ş inci 
maddesine a.i& müzakere usulimün 
ıelwek cel eye lelılrl kabuı ola
naralı: saal 17.15 de içtima& niha
yet verildi. 

ınü,t<ırclt scvdlklerl bir il.adın 711-
.,"":ilnden ara1lllnnm aeık oldufu ve h1-
dlseye de ba kadm rtkab<llnln sebe· 
blyet vt'rd.lfl anlaşılm .. !>hr. 

kahveye gir.ıni.ştir. 32 kişi yara -
lannustır. 

Karaşide Örfi İdare 
Roma. 21 (A.A.) - D. N. B. Bil 

diriyor: 
Hindistanda Karaşiden alınan 

haberlere ~re bu şehirde çıkan 
vahim hadiseler üzerine örfi ida
re ilan olunmuştur. Müs:ümanlar 
ile Mecusiler arasında şiddet!i çar 
pışmalar cf.muş ve birçok kiı;i öl• 
müştür. Polis ile asiler arasında 
çarpışmalar olmaktadır. 

BtlrtlK. Biıl İ'rrİHAM Mt, 

YOKSA BİR TEŞUİll Mİf. 

İsmaU Haillu Ballaeıotıa, bh 
caz.etenin a.;Lıtı ankete .. yaııı 
ükat cevaplar verl1or. Anke
Un suali ıudı.ır: 

- Beynelmllol l<Öbrellerimls 
var mı? 

Ballaoıollonan cevabı ela ıu: 
- A.IAkasu Te 11111Jllk bir fi. 

kir muhlU lç.lode f.ı.k.ir :adaııuntft 

kendini tanıtması mıi.mkiw d.e
ğildlr.H 

Bu cevap iia;erine parmak ba· 
•mu. Alik.a.&ız ve uyu..,ulı ma.· 
lıll bis"1l irfan muhillmlz mi· 
dlrf- B:ıllacıotıu, 

bilmez veya süıünü ıtır veya ba 
hisler altında sarfeden bir "Va• 
tanda., olmAdı!ma l'Öre, bu CÜ.Dl• 
1071, bir terbiyecinin, bir cemi-
1el üzerine koydufıı bir leşhb 
olarak kabul edeblllr miyiz?. 

Acaba, 'tinlversltemfz, 1'h.arlt 
Vek;i.letl.ınl:ı:, münevvcrlerlmlz 
ne derler?. 
Duşünüleeek, cidden dilıUnil· 

lecek blr mesele! 

MESELELERE EN YAKIN 

OLANLAR: lUUALLİl\U.ER 

Dün, on, 0111 beş mualllmln te
sa.düfen toplandıj"ı bJr aalonda 
bulunuyorduk. Men:t1, yanlıt 

kitap, maarif J,!erl ve qfre idi. 
itlerinden biri dedi k4 

• bJr haklkaUir. Ancak bu vesile Ue. 
hem muharrır, hem belediye azası, 

hem de bir İstanbullu sı!allyle bir 
arzumuzu da tekrar edeceflı;: İstan
bul beled:yesl, em:nlyet zabıtası aya
rmda bir belediye zabıtasına malik 
olmad.Jkç& lo derUerinden kurtula
maz. 

Beledl7emiz, kuvvetli, tudretll, i7l 
teşkllitlandınlmı!J bir ı:abıta tesis 
ebnek mecburiyetindedir. Bunun 
böyle olduf"unu bilmek de ki.fi de
flldlr, yapmak lizundır, "1z,.m11r. 

SELAMİ İZZET SEDES 

- Asli meseleleri btz hUlrlz, 
yıllar var iclndeyjz. Aksaya.o &a
rat ne.resi, ranlışı. etrtsi oeresL. 

O nman, biz şö;rle dedik: 

- Bun.lan açıkça söylesen.be, 
yazsan.ııa_ Öyleya en saliht7el
tarlar, muaJllmler olmak Ilzı.m ... 

dır. 11.ııltlkaten de böyledir. 
Bu mııalLm culdü: 

- lllualllmllil bealııo mesıe. 
flnı- Bayat&m.ı, kaaa.actntı q ... 

llkbalim~ buraya bafla.uı~. 

dedf, relecek seneden fUbareo. 
çok aevdiilm hoca.Wr:lao. al;ii..a.au 
k.esmı.ye nb'eUm 7ok:.. 

Biıl BAŞKA MUALLİl\I 

ŞÖYLE DİYOR 

Mecllsle bulun;ı.n bir muallim 
de şwıla.rı uave etLi.: 

- Birilap ;ıl oldu. Vekile! bir 
kitap çıl<armıştı. BillO, kllabul 
noksanları, hataJuı olup olma
dıtını sordu. Bu kUab1.u aıü .... 
du baluııdula bllr•71 orta ted
risatta okalan en aı 1500 maal· 
Um vardır. Tabii, bıuılann hep. 
al flklrlerlnl sö7ledile:, Cevaplar 

birer u:ı.un npor baHnde Vekl
Jete Kitti. radan uman reçU. 
Kitapla hlo bir deflşiklik r;ör
medik. Ya, bu 1500 r&POru oka .. 
yu olmadı, yahat da, bu 1500 
tnıre kıymet Vf"ren.. İki ık da 
h.,,ln değU mi?. 

** 

\ı-ı Yazan: Rahmi Yağız Tefrika: 8~\ 

Arızaların Önlenmesine İhtimam 
Gösterilmiş Olduğu Anlaşılıyor 

Qti"ek mUclavı heyete dahıl he
kimlerden Dr. M. Kemal Öke ile Ni· 
hat Reşat Berkerin beyanatı, gerek
se te!rikamızın baş tarafında naklet
tit!nıit Ebedi Şefin son vakte kadar 
yanında bulunan zevatın ifadeleri i
ki noktayı tebarüz ettiriyor. 

Bunlardan birisi ve birincUii. A
tatürke iirOZ tefhis.i.nin tam zama
nında ve yine hazakaUer.i. Orta Av
nıpa sıhhat müesseselerınce teslim 
edılmiş olan Türk d<ıktorlan tara
fından konuldUi:u, diğeri de tedavi 
sistemine bazı hususlar içi.n ve tea
müle uyularak getirilen ecnebi mü
tehassısların müdahale etmemeleri
dir. 

Esasen Ataturkun sıhhatıyle mes
gul olmak vazifesi ellerine testim e
dilen ve müdavi, müşavir Wlmlerly
le iki kısma ayrılan heklınerin hep
si Türk tıp Aleminde birer sıhhat eu
besınin en ihtısasına güvenilir şah
siyetleri oJmakla siro<lun k.lıisik tedav. 
adı verilen belirecek .irıza.ların ön
lenmesine ihtimam gösterilmiş oldu
ğu meydana çıkıyor. 

Bu hekimlerden müdavı heyetine 
dahil bulunanlar, b~hekim profesör 
doktor Neşet Ömer irdelp dahil-.!,_ 
deki ihtısasiyle büyük bır ıöıu·et 

yapm~, keza, profesör M. Kemal ö
ke ise hariciye ve şiriırji lht.ısasında 
en yüksek haddı bulınuı, birer üs
tattır. Nihat Reşat Berker• gelınce: 

O da Dahili hastalıklardaki ihpsa
aı, daha 937 i.lkkAnununda Ebedi Şe
fin Yalovacla Otel Tennale geldiği 

zaman bir görü.şt.e kara ciğerJndeki 

iltihabı keşfedişi ile hazakat imtiha
nını veren hekimler arasındadır 

.... uşavır hek.ımler, başta profesQ.r 
doktor Akil Muhtar ÖZden gibi mem
kket.uı tanınmıo bekımlerinden bir 
muallim bulunmak üzere tıbbı i!'Jll 
ve asabiye ibt~:siyle haklı bir ~h
ret k:ızruıan protesOr Hayrullah Di
ker, Gulhane scririyatı ba:ı:hekimi 

doktor Si.ıreyya Hidayet Serter ve 
yine htizik dahiliyecilerJmizden M. 
h.'1mil Berkden mürekkep bulun
maktadır. 

Binaenaleyh, Ebedi Şe.tunızın 

mutLtk istirahat halinde geçirdigı 

günleri onun yatatı başında bütün 
bilgilerini seferber ederek ölürcesine 
bir n1esai ile sirozla mi..ıcadeleye gi
~melerl, Eti.yük Atamızın ebedıye

te intikallerine kadar icap eden her 
oeyi, her b.bbl tedbjrl ald.ık.larını fa
kat mukadderatın önUne geçmek ım
t~nsızlığı ka~ısında büyük hastayı 
hayata ve sıhhate iade edemedikleri
ni apaçık göstermektedir. 

Bunu, tefrikam.ızın baş tarafından 

beri müteaddit misaller ve hatta en 
küçük teferruatına kadar hadiseleri 

• 

~erh ve izah etmekle karilerim.izin ve 
efkarı umumiyenln &özü öntine koy
m\lf bulunmaktayız. 

Daha, Savarona yalında iken, A
tatürkün tedavi heyetine Şefimi<ın 
lrade.iyle Utihak eden Nihat Re at 
ve M. Kemal, ille muayenelerinin ne
ticesinde SUTU almt.Ya ınuvafakat et
tiklerin~ fakat hastalığın seyir ve i· 
capları tıbbi l(lzumlarla tahdit edil
digi cihetle bu keyfiyete mümkün 
olduğu kadar geç q...üracaat edilnıesi 
bir zaruret halinde tebarüz etm~tir. 

Bu, izahı hiç bır telsi.re tAbı ol
maksızın yapılmas1 1Azım gelen bir 
nokta olarak ve 11.k şu suale cevap 
\'ererek yapmıya ba,lıyalım~ 

Siroz, haddi zatinde kli\sik hır 

hastalık olduğu için tedavisinin de 
kl.iu;ik olacağını hekımlerio beyana
tına göre yazmıştık. 

Yine hastalığın ~yrı esnasında, 

16 ilktcşrin salı e:ece~u kendini gös
teren ve Ebed.t Şelı üzen ilk krızde 
asabi ve hazml Araz belırdıği zaman 
ne gibi tedavi tedbirleri ahnm.ışt.ı?. 

Heyette hazakati mwellem ve tanın
mi.$ bir asabi.ye bek.imi, behren asa-
l>i fırtz<.ılart t'ınlenıek 

muydu" 
W:erc nıevcut 

~uıır ha ;talıkları iht.Jsasiyle de 
fbhret yap • bulunan Hayrullah 
Diker ılk krızde ken ısine düşen va
zifeyı yapmış, asabi arazt önlemek i
çin faaliyete geçmiş, ve Uç gün Uç 

gece allren krtz muddetl içerisinde 
Ei.>edi Şefin tamamen kendisini asa
bi irtiaı;lara kaptırmasına mani oı
m~. Atamızın krizı atlatmasına hiz
ınet Ye yardım etmiştir. 

Siroı:un diğer rahatsızlıklarla mü
terafik tezahurlerl yukarıda da yaz
dığınuz veçhi.le mu.hteli.f ınütehas

sıslarden mürekkep bır tedavi hey
eti tara!tod..ın önlenmiş, Ebedi Şefin 
kuvveUi ve enerJık blinyesinden "i ... 
yadc bu tedavi ve ihtimamın al.roza 
kall'L mu.k:avemetlcrlnde esu oldu
Au anlaı;ılmıştır. 

Yıne, bu Jzahata. ra men zihin kur
calıyan noktalardan biri olan yaban
cı ınutehassısların başka başka. ta· 
rihlerde defalarla celbı hususunun 
izahına gehn~; 

Hükümdarların, efterm ve bOyü.k 
klm<elerin rahatsızlıicl.annda hekim
lerce teaınül otan bteme göre ya ... 
hancı mütebassLSlann celbi icap etti-
iti cihetle bu hükme ve team(lle uyu

larak: 938 mayısında ilk olarak 
Fransız mütehassısı Fi.icnje celbedil
ın~. ondan sonra sırasiylc Vıyanalı 

muteha&SJS Nepitk.er ile Bertin Sıh
hat enstitü.c;U profesorle-rinden Berg
man çağırtılarak Ebodi Şefın tedavi 
aekillerl hakkında fikirleri aJ:111m~ıırtı. 

SON 

Italya Balkanlarda 
Neyi Karşılıyor? 

(Dastarafı 1 inci sa:vfndaJ f 
ya. da Balkanlar karşısında blrlbir
Jerine rakiptir.ier ve her birinin men
faati d.j'erinin aleyhinedir. Bunların 
dışında Balkanlarda hakim olmak. 
ls•iyen bir de Türkiye ve t.n.utcre .. 
Fransa Polllilı:&sl vardır. l'lno bWm 
falu.i cOnış.iimibe ve hidlse.Jer kar
şısında.lu tersırıe.ııııı.e cöre. Al
manya lklısadcn Balluuılara bilkim 
olmak ve buraları kendi lhU1acı 

nispetinde serbeatoe istismar etmek 
nl7eUnded.lr. İ&aba ise Balk•n••rda 
hem kendi müdafaasını, hem de tk .. 

tuadi menfaaUerlnl Alm1Ul71'J'& ra
kip olarak aramaktadır. Bu&"llnkll 
prl .. e vıııd:Jol itinde her lltl ılevlc
lın de Balilanlarda cotrafi bir detf
flklt.k husule ptlnnek lmllinlan 
kalmamıştır. Fakat, lklısadl ailtıız 

.hik!ml7etlnl lemin eylenıet ve lcı· 
b.ma röre Balka.n.lılan bll'er alyasi 
peyt halinde lı:ııllıuıahllıııek hnlı:i· 

nma sahip •lma.k ana.lan vardır. 

Sovyet Rusyaya g-ellnce, bu kolllfU 
devlet her iki devletin de llalJtan .. 
lara ne siyasi, ne 1le lktısadi bakımdan 
hiklm olmalann• taraflar bulan· 
madıiı ırlbl ılatükonun bozulmasına 

da musaade elmb'ece(lnl ihsas ve 
trham eder Ya'llyeUe: rörö.nmekte ve 
bıınun aksi bir hal hadis eldııta 

takdirde Poton1adaill haltu hare
ketini Wkn..r1-.malc: ctnttti•fe ken
tli menfaatlerlnl bl1tU1 hlma1e ve 
slyanel ebnlyf' müuft b!r nı•a hal 
ıtade eyler Prünmf'kledtr. 

Bizim Ye blnaetlee İnl"lU.~tt ve 
Franı;ıanın BalkanJarda'kf :POllUltuı· 

na ı-elintt, banmı aç11ı: lf3d.e<il: 
- Balka.D. Balka.ııblarındır .• 
Ve: 

- &Jkanlara sulh 7a.ra,ır .. 

Dusturudur. Tö:rkiye, yıll:ırctanbe

rl Balkanlarda b11 faal . lTasetl takip 
etti&'! rlbl İnclllerc ve Fraıı5a Uc ak
de:rledlll ltU!akıa cııı hu maksadı is
tibdat eylem.iş, Balkan sulbunun 
mıılıafaxaaı husasundalı.l aılmkarlı1 
tını ortaya koymu,ıur. Bu itibarla 
blz, bu 11oktal n.aı:a.nmızm ve t.ed
mlıln dışında her lıırlil mukabil 
harekete kartı taraftar olm.ad.Jfuıua 
Tazı.han Ye ooJr.taın beri ortan koy• 
m111 bulunuyorua.. dtmekt.lr. Bina· 
enaleyh, Balkanlarda ı::::ıevcu& muva
ııenenln boxulmasına si& taraflar o
_lamı7aeatmııa ıribl Balkanlara han
cı taraftan cellnoo ırelsln nkl ola
cak bir taarnuu da filtıı n mü<ıelli-

han ~nlemek kararını çoktan almı 

ve bunan için. yardım pakttan dahi 

akdeylem.Jş bulunuyoruz:. Daklkat ve 

V11zl7ot bu iken ve bir de Balllanlı-

Jann bir arada ve kendi ı:nil.!lta.kJI ve 

all:Yen lntlsaf ede<ek !arzu lıar~ket

ltrl nrken Balkanlarda İla11adaıı 

7an resllli mahiyette IÔ:ii sö7İenm.esı .. 
n1 ve ses yliksellllmeslni ic.ap etUrcn 

l>llıııoıllfimls, .ırlsl1 tılddi bir ~"&ıi)'et, 

SoYJ'eUere kal'fı i.b.sa.1ta bahuıma71 

mucip bir vakıa, ~reddül ve ıupbe-

teri davet eden bir 1te7tl,-et var mıf. 

Olablllr mlf. İşte, asıl mt>eleuln me-

rakı c~lbeden nok&ası budu. Ki, biz 

da.ha ziyade Komadan abeden ha

btrlorln vakıalara deJU, tahminlere 

istinat •• belki de akislerini dlnleml-

ye maluf bir politik dtııemeyl ır de 

ellltl bnaallnıkyis, 

il tlKıt Ö ABM:ET 

SAYFA-J 

Bulanık Havada 
Mevcut Sükunet! 

Gu.tt.elerin. ajarı.,Jarın \"t·rdik.lt-ri 
he)'eta.nlı propaca.nd.1. haberleri ara-

cla., bunlara daJ'&narak, yazdıl...la

rı, neşreylediklerj, umumi efkarı cn
dif'ltrt• ıevk.eylbe.n mllLalealar :tı:ıra· 

sında, bucü.nkü h&rbtu Al·rupayı ,.a ... 
rın sllr\l.klıyec<'ii. .k.a.rıtıla t.ıracatı 

tehlikeler he.sap edilmemt'kt.edir ve-
7a bu me>eleler~ çok az temas ol un
makla.dır. 

l\fuhlellt kaynakların verdikleri 
heyecanb haberlerın asılların' mu
&abdı ve mu\'aflk "lma.dıtmı, daha 
evvelki 7azılanmızda ka.rdeylediil· 
mtz veçh.Ue taşLSt İtalya hUkü.mf't.I. 
müselliah bitaratlıiını muhafa:z.a \'e 
muhtelit tedbirlerle takviye ile meı
pldW'. Garp cephesindeki flddeUl 
ınücadelenln, Tu.na. ve Balkanlar hav
zasına ılrayet eDnesinde itaı,-a, Al
manya, Sovyellor blrJ.i&'i ıribl, İn&'ll

t.e.re ve Fransanın da menfaatler! 
7oktW", Balkanlı devleUer. muharip .. 
lerin her lkl taralı, Sov:retıer, it.at-
7& lle lıcarellerinl, iklısadi muna •
betlerini, taraf1"irhk.lcrden iri ve a
zade olarak temin ve idame hare
keUerJne, bundan sonra daha fazla 
dili.kat, ihtlmam.la devam edecekler ... 
dı.r. Cenubu. p.rlli ve cenubi Avru
pa. devletJeri siya.W ricali, heyecan
lı ve hepsi ha.lı:lk.a&e dayanmıyan ha .. 
berlere. mıi.talealara rağmen, Bat ... 
kanları veya mmtak.al.&rındaki m.ll
leUerl ıu ve7a bu devletin siyasi. 
iktısadi nüruzuna tabi bulundurma
mak, lam bilaraflılı: hartktllnl kuv
veüendirm.ek hareketinde ve bunua 
mukt~ma cöre tedbirler almak 
faaliyetinde sebat e,-lemekteclirler. 
Bu sebeple, muharip, ırayrt muharip 
bu.yu.k clevleUerin dahi, cenuba pr
ki ve cenubi Avrupa.da harp tohum
ları saçacak, harp doturacak lbU!al
lara sebep olacak harekeUcrden sa
tındıktarı &"öriıimektedlr. 

Almaıı.J'aıun Rom.an.yaya i..k.tuadi 
tazyiki halı:luııukl haberlerin de 
mllbaleıralı oldııtu ıroruluyor. Bertin 
.hukılmeta.aln dahi, İla17a ve Sovyet
ler, İn•iltere ve Fl"an(Ja devletleri 
&"lbl, ba harblıı Balkanlan harp aah
nesl hallne ıretlnnek.Je blürllemlye-
cefl hakıkatlnl anladı.tını sö7llyebl
llrtz. 

Yukarıda ka~et.tltimb: e-Jbl. en 
muhbn koyflyel, harbin devamı ile 
7alnız Alm:uı:ranın defli, İnclltere 
•e Fran nın dahi, altm.Jaruun Ame
rika banilalatına ırltliilnl anlamala
rı, harpten sonraki Avrupa fkhsadJ 
tefevvukunun, vazbellntn t.eliflsl 
ıor ka7ıptar, d7anlar, k"111ektt lfln
de kalacafı hıısU!larıdır. Daha bu
ırtlnden Avrupada lst.erlln.ln mevkll
nı, doların tuııutıı, kaundıfı anla
şılıyor. 

HAMİT NURİ lllMAK 

11 Vatandaşın 
Ölümü 
(Bq tarafı 1 inci ııa,ytada) 

dinleıuıılfllr. Bllihate fe)ıadetlne 
müracaat ohına.n Kadıko7 polt. 
merke:ılnden B. Sadi Erdotaıı dc
mifllr ki: 

-c Vata eonasında B, Salih Kılı
cı &'örmedlm. Bia lm.i.batı te.mine ça .. 
lışıyonlut. EhaU akın akın cell7or· 
du.. Ve hep üserlmize 7ü.kleniyordu. 
Biz arkadaşlar kolları.m.ıu usahp 
önlerinde ı:lnclrleme duru.yorduk. 
Bir aralık izdihamın fadalıiından 
kollarımızın lalıatı ıı .. lldl ve ıdnelr
leme vaziyeti boıuJda.. Bunun üze
rine hlJk bü.cuııa eUJ ve ben yere 
dilşliun. Ezildim. 6 l'iin haslalıaııede 
yallun. 

Zi;rarelln başladıfl llk &"llll B. Sa· 

llh Kılı9 tlrah lett.lf etmlf ve B. K&
nıırana: 

-c Alınaıı tedbirler nriııdedir, 

Devıım ediniz!• dtm.lsU. Bi4lııe .... 

1Wlll1cla kapıyı kapalı rördıltümü 

hahriıJ'onım.ıı 

ıe ınca. a.la.J kea•ta•ı ~erat era 
Albay bir nba: 

.....- B• kapı bö7le kapalı dunna:ı. 

A,ınıx!• ded.ifini hatlrlıyorum. B.. 
Sal.lh Kıbçtn en bi17ük emniyet &nol

rl ınfah)'le ora.da bulunması linm
d.a!ı 

İddlanamey ~öre B. Salih Kılıcıa 
bu 1$lekl mesull7ctlnden dolayı cua 

kanununun 255 inci ..-e B. Kimıra

nın da !30 unca maddelerln.e gore 

ltez!Jtltrl lst~llr! 
--<>---

Ankara Caddesi 
(Baş tQrafı 2 inci sayfada) 

bir noktanın aydınlanmasına da meo. 
bııriyel, O nokta, 7lne dl. N. B.• nla 
Türk matbuatımn ine-illı ve Yahudi 
aJanlan ile teşriki mesaide bnlonduk
lan hu.'fUSUndakl ithamıdır •• D. N. B.• 
bu ithamını delil ve vesikalan tle ya 
lsbat edcbilnıeU, yahni da: 

- Pardon, ben ltttra ettim.. 
Demek ctsaret.lnt .lı:endlslnde ba.I· 

malıdır. 

ETEM iZZET BENİCE 
'Son Telgraf'tan) 
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+1AC C~ C J l~L111 
Tefrika: 84 

Tek Bir Arap Yoktu ki, Kur' anın 
Yapma! Dediğini Yapmasın 

yı:ıptıklarını gördükleri bu din 
şartJarını onların üzeıılerinden 
büsbütün kaldırmağı ve dine da-

- - - - - -
Romatizma Baş, Diş, Nezle, Grip, 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 
icabında gUnde 3 k•t• ahnabillr. - - -- - -Kararının tatbiki için şiddetle 

hareket etmek istiyen Hadi he
men kumandanları, vezirleri bü
yük bir divaM topladı. 

Hepsine hitaben: 
ha serbest bir şekil vermeyi ku- 11111• ••••••••••• • • ••••••••••• .. 
:~ı:~~a:;:~1ld~u ~~1~a;~~e~~~- ı 1 s TA N B u L B E L E o ı y Es i N o E _N 1 - Sizlerin, dedi, karılarınızın, 

anna'.cr:niz:n isimlerinin sokak
larda, halk arasında, herkesin di
linde dolaşmasına razı olacak içi
nizde kim var? 

Bir kadın isminin halk dilinde 
gezmesi o devirde şerefsizlikle 
musaviydL Bunu tabii !timse is
temezdi ve divanda bcl!dnan her
kes de biliıistisna: 

- Hayır ... İçimizde böyle bir 
arzusu olan veya böyle bir hare
keti sükCınelle, sabırJ.a, sükutla 
karşılıyacak tek kimse yoktur, 
dediler. 

- Madem ki öyledir, o halde 
ne di.ye benim anamın ismi he
pinizin ağzınızda geziyor. Neden 
bütün halkın dilinde anamın adı
nın dolaşmasına hiçbiriniz mani 
oinıuyorsunuz. Onun namını kim 
ağzına alacak olursa kendisini 
ölmüş bilsin ... 

.Hadi. nin bu tehdidı derhal 
tesirini gösterdi. 

Nüfuz, biran içinde Valide Sul~ 
tan sarayından Hadinin sarayııı:ıa 
geçli. Fakat, acaba bu hal devam 
edecolc miydi? 

HaJife ·Hadi> ile anll'Sı .valide 
Sultan> anısında başlayan ve pek 
yakın bk zaman sonra patlak 
verecek alan bu mücadeleyi böy
~e ve daha henüz esrarlr bir ha
zırlanma devresimde bırakarak 
•Hadi• devrinin mühim vak'ala
rına bir nazar atfedelim. 

Genç Halrle, bir taraftan eğ!len
ce, sefahat ve zu!üm seriılerine de 
vam .ederken meydanı boş bulan 
bir takım insanlar da saltanata 
karşı başkMlclırdılar. 

O ~mana kadar pek çok isyan
ar olur ve kanla bastırılırdı. 

Bütün bu isyanlarda iSe gör • 
düğümüz gibi iki cephe bulunur
du: Din ve ihtiras .. 

Fakat bu sefer (Hadi) nin ba· 
şma çorap örmek istiyenler büs
bütün başka biT cepheden hücum 
ettile!'. 

Tanilıin cZındıklaro is.mı ile 
yiidıetbği bir zümre, ki bunlar hak 
kında uzun boyru tafsiılat ayrı bir 
tefrikamızda yazıılacaktır, Arabın 
hala içinde bocaladığı cehaletten 
15tifade ederek yeni bir din esası 
kurmafıa yeltendiler. 

Bu, doğrudan doğruya. (Dinsiz
lik) ti. Gerek •zındıklar• ın ge
rekse daha evvel, Halife Mansur 
devrinde cA.hlah· lık iddiasında 
bulunan mahut a1tın maskeli he
rifin planları hep yazdığımız gi
bi •Din• im Ara:olaı; üzerinde bı
rnktığı kayıtsızlık eseri idi. 

Arap, müslüınanım diyordu. 
Arap, bir halifem var ve ona 

tabidm, diyordu. 
Arap, elindeki hak kitabı cku· 

ran> a tapıyordu. 
Böyle nlduğu halde tek bir A· 

rap yoktu iti, bu din kitabının 
ahkamına hür.met ve itaat et • 
sin ... 

Tek bir arap yoktu ki, kur'anın 
yapma! dediğini yapmasın ve 
yap!. dediğini icra etsin ... 

Homen lııerkes yalan söylüyor, 
hırs:zlık ediyir, riya, irtikap, rüş
vet, ırza tasallut, ahlaksızlık, hak
sız yere kan dökmek gibi hare
kenleri resmi, umumi bir prensip 
olarak kabul ediyordu. 

Apdest, namaz, gusl, haç, ze
kat gibi din şa:rtları sureta ve gös
teriş şeklinde idi. 

İ te, halkın (isterniye istemiye) 

sızlığını iddia ederek ortaya çı-
kalım. belki kendimize taraftar 
buluruz ... 

Dediler ve dedikleri gibi orta
ya çıkarak taraf'ar da buldular. 

İlk önee yeni (Din! ... ) lerinin 
esasl'arını ilan ettiler: 

1 - Apdest, namaz, niyaz, dua 
gibi Şeyiler lüzumsuzdur. 

2 - İnsan, canı ne isterse onu 
yapar ve nasıl isterse öyle ya&ar. 

3 - Peygamber de insandır ve 
insan olmak itibarile o da herkes 
gibi aklına eseni yapnuş, kendi 
amel ebnediği bir din esasını or
taya atmıştır. 

4 - Kadınlar, erkıeklerin ort~k 
nama ma:lıdır. Kimin cıanı hangi 
kadım isterse o kadın, istiyen er
keğin malı sayılır. 

5 - Kur'an, Allah işi değil!, 
(başa) kul işidir. Onu Muhaan -
med kendi yapmı.ştır. Biz de Mu
hammedin yaptığından daha ıınü
kernınel ve daha selis yeni bir 
kur'an yapabiliriz. 

İş+e buı:ı:Iar ve bunılar gııbi saI
s:ıtaları ortaya atan yenı zümre 
biilhassa ahlak cephesinde- ,gös -
terdiği serbest düşüncelerle ken
dine pek çok taraftar elde etti. 

H€!ie kadınlar ve içki h:akkın
daki kayıtsızlık, esasen çölün ah
~aksız kanunllannı damarlarında 
taşıyan bir kısım Araplar üze
rinde miiılavim tesirini gösterdi. 

Zındıklar için en mühim mese
le Hazreti Muhammede rekabet 
ederek yeni bir •Kur'an• yap -
ıınaktı. Bu :.: de en •alim! ... • te
lakki ettikler; bir adama havale 
ettiler. 

Bu iıılim ..• Adamın yapacağı şey 
bir kur'an meydana getirmek dc
ğilt, kur'anın herhangi bir tek a
yetine mukabil ayni manada fakat 
ondan daha sı;lis, daha mükemmel 
bi.r ayet yapmaktı. 

Bu 5:lim ... Bunun için aylarca 
çalıştı, uğraştı. Eğer muvaffak 
olsaydı, bu muvaffakıyet üzeri
ne haılka: 

- İşte, kur'andan daha mü.kem 
mel ayet yazmak msanlann eı:ıe
rindedir. Şu halde kur'an AJilah 
eseri değil, kıııl işidir .. Diyecekler 
dl. Fakat aylarca çalışmanın n.,... 
ticesi tek biır kur'an ayetine de
ğil faik, fakat ona yakın bir üs
lüp ve se'.iisette bir tek cümle 
bile yap>lamadı. 

Bu, zındıkların tik mağlubiye
tini !eski! etti. 
Diğer taraftan, Hadi de halkı 

gafil avlamak istiyen bu zümreye 
karşı şiddetle hareket etmek lü
zumunu hissetti. 

Derha.ı başlanan tedip hareke
ti zındık!ların mağlubiyeti ve Ha
dinin zaferi He netice verdi. 

Bu hadise, kısa süren cHadi 
devri. içinde tarihin kaydettiği 
en şa"anı ehemmiyet hadiseler -
den biıridir. 

Diğer bir hadise de Hazreti Ali 
ahfadından (Hüseyin bin Ali) nin 
Medinede isyanıdır. Kendine kuv 
velli taraftarlar bulan Hüseyin 
bin Ali bir sabah şafak vak!i mes
cidi şerife gitti. Halkı davet etti 
ve kendiıııe biat ettirdi. Medine 
valisi i.e yaptığı bir harpte gali'P 
geldi. Mekke üzerine yürüdü. 

- Yanımıza gelen kölelerimiz 
azatt:r .. 

[Arkası var] 

Yazan: Ziya Şakir Tefrika : 86 
- Ya Re;uhi lah' ... Ben, şehit 

miyim? .. 
lJedı. 
Resulü Ekrem, bu hazin nzı

) etten son derece-de mutee>sir ol
m3kla btraber, blıvük bır kuınan
d na yakışacak sukünclle: 

- EvN, Ubeyde .. Şehılsin. Ve, 
J ruca (Cen el) e ırdeceks:n. 
Dı , revap \C. d. 
Re ulu Ekrcm.n bu tebşırı, 

(U ey ) n.~ v cclan.ncıa butuk 
bir ıst:raha: ve memnuniyet u
) andırmaya kafı gcld . (Cennet) 
'iıdmin tatlı huzuzatı ıçınde göz
Jt _ın, kapıyarak mu terıhaıe, 
kendısini ölüme terkctti. 

(Ebubekir) bu manzaradan o 
kadar heyecana geldi ki, dü m m 
ordusunun ilk safında bulunan 
oglu lle mübarezeye çıkmak için, 

Resulü Ekremden izin istedi. Fa
kat Resu.ü Ekremin şefkat ve in
sanivet his.er.le meşhun olan mü
baıı k kalbi, baba ile oğlu boğaz
Jaştırınaya müsait deği di. Buna 
b•nacn, El:übekır n bu talebini 
reddetti. 

O zaman.n harp usulüne gorl", 
iki tarafın kahramanları arasın
da, bırkac.· miıbareze daha yapıl
ması iktiza cderd:. Fakat, (Velid) 
~ (Şe~.}ibeı gibi iki kahrama

n:n yıldırım dorbesı gibi ınen iki 
k:lıç darbesi altında yere yu,·ar
_anması. .. Ve (Atcbe) nin de bir 
anda parça:anması, müşrik ordu
sunda bir korku ve hayret husu
:e getirmişti. (Ebucehil) bu hali 
gorür görmez mübarezeyi uzat
mak istemedi. Müslüman safları 
üzer:ne ok yağdırarak hücuma 

20/11/939 pazartesi günü yapılacak imtihanla 21/11/939 salı günü ya-
pılacak imtihanlar geri bırakılmıştır. 

Hesap İşleri müdürjyetinde münhal bulunan 20 lira maaşlı memuriyet
ler için 23/ 11/939 perşembe günü saat 14 de imtihan yapılacaktır. 

Atideki seraiti haiz olan taliplerin istida ile müracaat etmeleri ve 22/ 
11/1939 çarşamba günü akşamına kadar vesaikini He5p İşleri müdürlüğüne 
getirmeleri ilAn olunur. 

Belediye memurlarından 
Duhul şeraiti: 

arı.u edenler bu imtihana girebillc 

1 - Lise mezunu olmak 
2 - Askerliğini yapını~ olmak, veya askerlikle alakası bulunmamak. ve 

ya müeccel olmak, 
3 - Yaşı 18 den aşağı ve 35 den yukarı olmamak, 
4 - Sıhhati yerinde olmak, 

Aranacak vesikalar: 
1 - Nüfus cüzdanı, 
2 - Mektep şehadeıname i, 
3 - Askerlik vesikası. 

4 - İki kıta fotoğraf, . 
Orta mektep mezunları için de 22/11/939 çarşamba günü saat 14 de im-

Uhan yapılacaktır. 
Evvelki ili'.indaki şeraiti haiz 

racaatıarı tebliğ olunur. (9565) 
olanların 21/11/939 akşamına kadar mü-

AZLE KARAR 
lstanbul Vakıflar Baş MUdUrlüğünden 
(İmam Elhaç Mustafa E!. bin Elhaç Mehmet) vakfının mütevelliyesi 

Fatma Raldenin senelerden bol'i mütcve1lilik vailleslni yapmaması ve adre-
sinin idarece meçhul olması haı::ebiyle usuJen iki defa yapılan mehilli teb
liğata rağmen vazifesi başına gelmediği cihetle miltevellilikten az1edi1diği 

tebllğ makamında üoln olunur. (9499) 

UŞAK ÜLKÜ LİSESİ 
DİREKTÖRLÜ GÜNDEN: 

9, 10 ve 11 inci sınıflarımıza naklen narnzed kaydedilmiş olan
ların 25/11/939 tarihine kadar muamelelerini tekemmül ettiı'meleri 
icap eder. Bu tarihe kadar muamelelerini l>itinmiyenleıin kayldlan 
silinecek ve yerlerine başkaları alınacaktır. Kayıd için İstanbuJda 
(YUCA ÜLKU) Lisesine dahi müracaat olunabil:itt'. 

Gazetedeki Hikayeler 
KEMAL BtlSEYİN (tlsküdar) 

- Gazetelerdeki tiki.yelleri alaka-
dar makam muhakkak okur mu? 

- Bir cok müesseselerde sazeie
Jerdekl havadisleri not eden ve ken-
dl dairelerini alakadar eden yaula-
rı işaret eden memur vardır. Bu me
mur aJikadarlara bu ya.ı..ıyı gösle-
rlr. 

YUSUF ADNAN (İslanbul) 

- Spor havadislerini size bildir-
sem pzeteye yazar mısınız? 

- Gazelemh:ln spor muharriri var-
dır. O u.t.a. yo1larsmLZ. Alil.adar o .. 
ıuna lhtlmaJ iti yazar. 

SADİ NUSRET (Kı2taşı) 

- Başka memlekeUerde pazar 1.a
tlU var mıdır? 

- ller medeni memlekette pazar 
li.till vardır. Cumartesi günü öile-

den itibaren her yer kapanır. Pazar 
tatili bizim memleketiml:ıdekinin 

aynı olur. 

HATİCE GÜRKAN (Üsküdar) 

- Mektebini biUrmlş askeri dok-
tor stajını nerede sörür? 

- Gülhane hastahanesinde. 

geçmeleri için, ordusuna emir ver 
di. 
Müşrikler, acı acı feryatlar ve 

korkunç naralarla, İs!am saf:an
na atıldılar. Müslümanlar ise, bu 
şiddetle hqcumu, büyük bir sü
kimet ve soğukkanlılık tle karşı
ladılar. 

Resulü Ekrem Efendimiz, yer
den bir avuç kum alarak, Müş -
riklerin tarafına doğru fırlattı. ve: 

- Düşmanların yüzleri, kara ol
sun. 

Diye, bağ:rdı. 
Resulü Ekremin her hareketi, 

ona candan iman etmiş olan Müs
lümanların manevi kuvvetlerini 
arttırıyor .. İslam safları, (Etten 
bir kale) ye benziyordu ... (Ebu
ceh !) in bizzat kumanda ettiği 
seçme adamlardan mürekkep bir 
kuvvet. Müslüman saflarını ya
rarak Resulü Ekremin bulundu
ğu mevkie sa!dırmak istedi. Fa
kat o kadar şiddetJi bir muka -
vemet gördü iti, bunlardan ek
serisi başlarından ve omuzların
dan a.ldıklan yaralarla, derhal 
geri çekildi. 

ö zaman Resulü Ekrem Efen-

Cihanctı:de Naim Kemal imzası i
le aldığıma bir mektupta okuyucu
muz diyor ili: 

- TramvayJaru1 seyrü seferinde 
müthiş lnUzamsWık var. Yahut ben 
öyle görüyorum. Meseli dün Top
hanedeft. tarmvaya binecektim. Tam 
Tophaneye geldim. Bir Eminönünün 
arkasından Beşiktaş - Fatih. arka
sından bir dlferl olmak üzere üç 
tramvay birden blribirl arkasını &a
l ip ederek &ltU. Sonra tam 12 da
kika tnunvay bekledim. Acaba tram
vay idaresi bu selerlerl intizama so
karak tramvayların muayyen daki
kalarda barekeUnt t.cmin edemez mJ? 

Yeni eserler 

YENİ GRAMER 

Bu isimle türkçenin halihazır bün
yesini tetkik eden kitap Ç!Gffi kitap 
evinin yardımcı mektep kitapları a
rasında onuncu olarak intişar etti. 

Her sını! talebesi için, bu sahada 
doğru ve sıhhaUi membaların yok
luğu kaJlısında bir kat daha laydah 
olan bu eseri okuyucularımıza tav
siye ederiz. Fiyatı yirmi beş kuruş
tur. Zahir Gilvemli tarafından ya
zılmıştır. 

dimiz, sayebanından indi. Her ta
raftan yağmur .gibi yağan oklara 
rağmen, tekrar İsliim safları a
rasında ııezdi:. 

- Ey sadık ümmetim! ... Her 
kim ki bllll(ün düşmandan yüz çe
virmezse .. her kim ki, bugün bu 
meydanda hak ve hakikat uğu -
runda canını feda ederse .. Cena
bıhak onu cennet ve cemali ile 
taltif edecektir. 

Diye, teşvik etti. Sonra, umumi 
hücuma kalkan düşman kuvvet
lerinin bütün cephede muvaffa
kıyetsizlilde sars>ldı,ğını gorur 
görmez, artık mukabil hücuma 
.geçmek istedi: 

- Ey mücahitlerim! ... Zalim 
ve ina'çı müşrilclerin makhur o
lacakları zaman geldi.. Haydi, 
onların üzerine, aslan.ar gibi atı
lınız. Ehli İslamın (Hak için) çe
ki imiş olan kılıçlarının satvet ve 
mahabelini, onlara tanıtınız. 

Diye, bağırarak şiddetli taarruz 
emri verdi. 

Artık iki ordu, tamamile bi
ribirine karışmı~tı. Ve her taraf
ta, korkunç bir boğazlaşma baş
lamı~tı. 

Ankara Radyosu 
- DALGA UZUNLUCU -
rAQ.,.,. ___ M&• ı 
'r.LP.11.TI-. HU S-. M &w. 

ı• -. 111 a.. lll &w. 

22 lkinciteşrin Çarşamba 
Saat 12.30 ProP'am ve memleket 

saat ayarı, 12.35 Ajans ve meteoro
loji haberleri, 12.50 Türk müı.iil 

(Pi.) 13.30/14.00 Mü.dk (Küçük or
kestra - Şef: Necip Aşkın) ı - Hum
phrles: Plyero'nun vedaı. 2 - Ama
dei: İnvano Serenad. 3 - Moszkovski: 
İspanyol dansı. 4 - Schmalstlch: Or
manda aşk. 18.00 Program, 18.05 
l\lemleket saat ayarı, Ajans \'C me
teoroloji haberleri, 18.25 Türk mü
ziği (Fasıl heyeti), 19.25 Konuşma. 

(Dış politika b:idiseleri) 19.40 Türk 
müziği; Karışık program, 2020 Tem
sil, 20.50 Konu,ma (Ha.ftahk ı>0stıı 

kutusu), 21.JO J\lü:ıik (Rlyasetlcum
hur bandosu - Şef: ihsan Künçer). 
1 - Calr TeiJce: l\larş, 2 - B. Godard: 
İkinci vaJs. 3 - Vest-On - Nlcholl: EK
logue (Aşk şarkısı), 4 - Cesar Fran
ck: Senfonik parea, 5 - Louis Gross
man: Çardaş. 22.QO rı.1emJcket saat a
yarı, Ajans haberleri; Ziraat, Esham 
.. Tahl''-'çt, Kambiyo - Nukut borsa
sı (Fiat), 22.20 Serbest saat. 22.30 
Müzik (Opera. aryaları - Pi.) 22.55 
llfüzik (Cazband - Pi.) 23.25-23.30 
Yarınki program, ve kapanış. 

Her sün yalnız kısa dalsa 31, 1 m. 
9f65 kc/s JJOStamızla neşredilmekte 

ol&n yabancı dillerde haberler saatle
ri aşaiıda &österllm.lftlr: 

İranca: 
Arapça: 
F.ransıua: 

Saa.i 13,00 ve 18,45 de 
Saat 13,15 ve 19,45 de 

Saat 13,45 ve 20 15 de 

Şeker Hastalığı 
Bu illete mliı>l.elıi. olanların ldra

rmda. çok. ıı:.ıeker bulunur, Böyle a
damlar çok yerler, çok icerler, çok 
su dökerler. Ekseriya 40 yaşından son
ra cörüJür. Bas&.alarda çıbanlar zu
hur eder. 

Tedavisi: Dasbya muntazam bir 
yemek usuJü takip ettirmeli. Adi 
ekmek, tatlı, nişastalı yememeli. 

Şeker yerine ıayet az sakarin alma
lı. Suda plşmh)ı patates, &itilen ek
meği, ılüt.en makarna yemeli. İckl 
katiyen yasak edilmeli. Yumurta, et. 
sebze, badem, ceviz, fındık, az mik
tarda şar":p, şekersiz kahve, ve çay. 
Maden suları. 

MutedUse jim.nasUk, banyo 7ap
malı. He1eeanll işlerden uıak bu
Junmah. 

Taksim Sradında 
Maç Y apılm y cak 
Beden terbiyesi İstanbul Böl

gesi Ba.~kanlığından: 
.:>por saha'larında sporcularımı

zın herhangi bir kazaya maruz 
kalabilecekleri ihtimali karşısın -
da ittihazı zaruri görü.en sıhhi 
tedbirlerin bir an evvel ikmal et
tirilmesi hakkında stat sahipleri
ne ve bu meyanda Taksim saha
sına yapılan tebligatın tekit edil
miş olmasına rağmen nazarı iti
bare alınmad:ğı vaki tefüş neti
cesinde takarrür etmiş bulunma
sına bina011: 
1- 22/11/939 tarihinden itiba

ren ikinci bir tebliğe kadar bu 
sahada klüplerimizin resmi ve hu
susi maç tertip etmeleri menedil
miştir. 

2 - 26/ 11 /939 tarihinde bu sa
hada oynanması .fikistür icabı o
lan maçların hangi sahalarda ya
pılacağı bu haftaki :maçlarla bir
likte ilan olunacaktır. 

(Ebucehil) mütemadiyen fer
yat ediyor.. Etrafına top1adığı 
müşrik gençlerine paralar, deve
ler, koyunlar, müki'ıfatlar vade
derek: 

- Anamız, babamız bizi bugün 
için doğurdu. Atılın .. ileri atılın ... 

Diıye bağırıyordu ... Beş on müs.. 
Jüman .mücahidinden mürelı!kep 
'kücük bir kuvvet te, bütün o kar
gaşalık arasında Ebucehili arı -
yordu. Bun'!ar, aldık1lan yaralar
dan ka.ıı.lar içinde kaldıkan hal
de, zerre kadar ıztırap eseri gös
termiyorlar. Müşrik ordusunun za 
lim ve inatçı başkumandanını te
pelemek için biribirlerini teşvik 
edivorlardı. 

(Afriı) sminde Medineli bir ka
dının genç oğıilları, bu fedakar 
zümrt"l'lin en başında bu 'unuyor· 
Jar: 

- Nerede? ... Ebucehil<, nere -
de? ... 

Diye bagırarak mütemadiyen 
ileri atılıvorlardı. 

Bu genrlerin arasında bulunan 
(Abdurrahman bin Avf) 'birden
bire, kılıcının ucu ile, ilerideki 
bir müşrik kütilesini gösterdi: 

.............. --,.. .. --.....-:-:::::r"-~ ; == ib' aç 4liit'§ ---

RADYO L i N 

Kullananların dişlPridir. 

Diş tabipleri diyor ki: 
·Dislerin ve ağzın sıhhati, sabah, öğle ve akşam her yemekten 
ıonra günde 3 defa dişleri temızlemekle kabildir. • 

i tanbul A<;liye Dördllncü Ticaret l 
?rlahkemcsinden; 9;ıı;;12 / 

23/'l'eşrinlevvel/1937 den 23/Ni
san/1938 tarihine kadar altı ay va
deli ve 580 Türk lıralık ve digeri 14/ 
Mart/938 tarihinden 14/Haziran/938 
tarihine kadar üç ay vadeli ve 550 
liralık ki ccman 1130 liralık iki kı
ta emre muharl'er senet t'.ayi oldu
ğundan iptaline kc.ır-.ır verilmesi On
nık Ugurlu \ 1ekili Gal;ıtada Gül han
da 14 No. da mukıın avukat V. Ak
gül taraiınd::ı.n ba ar7.uhal talep ve 
ınezkür senetlerin haınili olduguna 

1 

dair vesika da ibraz edilmiş olmakla 
~·ticaret kanununun 638 inci maddesi 

ı 
mucibince ziyaı iddia olunan emre 
muharrer senetleri bulan tarafından 
4:> gün içinde mahkemeye ibraz e
dilme::;i lüzumu ve ibraz edilmediği 

takdırde bu ınüddctin hitamında ip
taline kar<Ar verileceği ilin oulnur. 

(21949) 

İLAN 
Ü::;kül.larda Gül/cm hatun mahal

lesiı\dC ncular sokağında :>8 No. lu 
hanenin bir odasında sakin iken 1/ 
12/937 tarihinde Haydarpaşa Nü
mune ha::;tahanesindc vefat eden ve 
terekesine 1nahkememı:.ı:cc vaz'iyed 
edilmiş bulunan Ncfiseden alacak ve 
borç iddiasında bulunanların bir ay 
ve veraset iddiasında bulunanların 

da üç ay içinde vesaik ve senedatı 
kanuniyelcriyJe birlikte Üs. ikinci 
Sulh hukuk hfıkimliginc ınüracaat

ları ve aksl halde tcrekcnın hazme
ye teslim edileceği nan olunur. 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

939/118 

22/11/939 Çarşamba günü akşamı 
Saat 20,SQ da 
ŞERMİN 

••• 
İSTİKLAL CADDESİ 
KOMEDİ KISMINDA 

22/11/939 Çarşamba gündüz saat 
14 de KELOCLAN Çocuk Oyunu 
22/11/939 Çarşamba günü akşamı 

Saat 20,30 da 
BİR MUHASİP ARANIYOR 

HALK OPERETİ 
Eski Çağlıyanda saat 21 de 
(ESKİ HAMAM ESKİ TAS) 

Yazan: M. İbrahim 

&Unun! Mümessili ve Nesrl7at Dl· 
rek~c.\rü: A. Naci, Basıldığı Yer: 

Son 'l'elgra! BasımevL 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim) 

DAH!LıYE MÜT AHASSISI 
Divanyohı 104 

Muayenehane saatleri: Pazar 

hnriç her gün 2.5 · 6, Salı, 

Cumart~si lJ. 25. fıkaraya 

- İşte ... Ebucehil ... 
Dedi. O anda Ebucehil, genç 

bir hecin üzerinde, sağa sola e
mir vermekte .. Ve, haykıra hay
kıra askerlerini Resulü Ekremin 
buulnduğu tarafa sevketmektey
di. 

Afra kadının oğulları, Abdur
r.ıhmanın gösterdiği tarafa öyle 
bir atılış atııldıtlar iti, Ebucehiai 
ihata eden müşrik askerlerini bir 
hamlede dağıttılar. Yıldırım gi
bi bir süratJe, ona yaklaştılar .. 
Birkaç kılıç darbesile, deveyi va
'rnladıiar .. Ebıicehili, yere yuvar
ladılar. 

Deveye indirilen kılıç darb~ • 
leri, Ebucehi-lin sağ bacagı.ııa da 
lsabet elmiş .. Baldırından aşağı
sını kesmişti. Düşman ordusunun 
başkumandanı, bu yaranın ıztı -
rabından, acı acı bağ:rarak der -
hal kendinden geçmişti. Bu kılıç 
darbesimi indiren, (Maaz) ismin
deki gençti. 

Bu sırada Eb&ehilin oğlu (Ak
reme), babasının imdadına ye
tişti. Elindeki kılıcı, bütün hızı 
ile, Maazın sağ koluna indirdL. 

(Arkası varl 

1 2 , 4 5 6 1 ! 9 tJ 
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SOLDAN SAGA: 

l - Bozum, sonuna bir (n) selin• 
ce bin kUo olur. 

2 - İpUdai 1.ülek, bu Pnim ma .. 
budu, 

3 - BudaJa, 

t - Kar gibi btyaz ~·e kar Kibl 
JUDJOŞak 

5 - No&ada bir ~es, en büyük 
7unan tilozoflarındom biri 

6 - Sonuna bir Mehmet. seliri
lln-ce meşhur pchlivaıılardan 

blrJ olur. 
1 - Zamir, not.ada bir ses 
1 - Canım gibi bir lablr, 
9 - Kecinin erkeii, sonuna bir 

(n) geUrilln('e insan ismi o .. 
!ur. 

10 - Bidm evdekUcr 
YUKARIDAN AŞAGI: 

1 - Bir oyunda bücwncu, alfa .. 
benin ikinci harfi, 

2 - Beyaz, rumca coeuk, sonuna 
, bir (m) gelince bir fulbol 
takımı olur. 

3 - İşaret, bir emir 
ıl - Bir kedi ismi, sayı, 
5 - Kemale &el, Asyada bir dai 

ismi, aiz_ınla çlfnemeden . u .. 
;yunu çek. 

6 - BJr kedi ismi 

'1 - AJlmın çıkardığı ses, suvari 
8 - Anadolu tehtesJnde ti.mir et! 

Atın iskarpini 

9 - Kedinin can do~tu 
10 - Emir, bir köy lsmj 

---
TAK~IM ve HAllA 

22 İKİNCİ TEŞRİN 1939 
ÇARŞAMBA 

11 iııci ay Gun: 325 2. Teşrin 9 
Hicri 1358 Rumi: 1355 
Şevval 10 Kasım: 15 
Güneş 6.56 Aktam: 16.46 
ö;ıe 12,00 1'atsı: 18.23 
İkindi lf.31 İmsak: 5.12 

- HAVA VAZİYETİ -

Yetilköy meteoroloJl 16tas7onun .. 
dan alman malUmata ıtire hava 
1urdun dofu ve cenup doğusu böl
&elerlnde bulutlu, diğer böl&elerde 
umumiyeUe kapalı ve yaf';..~h geç
miş, rı.izgarlar Trakya, Kocae11, E· 
ge lıölgeleri ile KaradenLcin &arp kı· 
5ımlarınd:ı. şimali istlba.uıetten knv
vetli ve yer yrr fırtına !lieklmde, di
ğer bölcelerdr de cenubi Jstikametteu 
ort:ı kuvvette, Karadenlzin carp kı .. 
&unları ne l\larmara ve Ege deııiı:· 

lerlnde şimali istikametten fırtına 

şeklinde esm1.ıjtlr. 

Dün ist.anbuhla. bava J..apalı ve 7a .. 
ğışh geçmiş, rüzgar cenuptan ıanl-
7edc 3-4 metre hızla esmiştir. 

t!aat 14 de han laıyikl 1009 mi
libar idi. Suhuoet en yUksek 13.B, 

, en düşük 1,% santlgral kaydedilmiş

tir. 


