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S. RUSYA HARBiN DEVAMINI iSTEMiY R 
Ebozziyazade Velid Ga

zeteden Ayrılmıştır Kral Karol'un Türkiye'yeB. Molotof I;Jün Büyük 
Teklif Ettiği Balkan Bloku Bir Nutuk Daha Söyledi 

İkdaın'm bu defalti ~ 
da başınaltaleleri.ı:ri yazmayı 
deruhte etmiş olan Ebüzz>ya.
uıde Velldin :yazlanrun, iki 
ay hk tecrübeden sonra ııaze • 
temizin ı;lyarıi mesleğine uy • 
m"'8Ca,i!ı tahaJı.olruk .,y !emiş ol
d$ gibi diğer 1 araıfitan Ebm
ziyazade Velid de fikir ve ka
naaUerini, l;kxiam kendi gaız:e
te;i olmadığuw:ian oolayı ser
bestçe oeşredememekten müş
teki ve muztariıp olıduğıındaıı 
bu şerait içinde garretemizden 
lı:endi ihtiyarı ile ;ıyrıhn.ayı 
tereiı ~lemiş ve buıgünden 
itibaren İkdam ile alakasını 
kesmiştir. 

Bl~ka ~ulgar~stanı_n d_a ıiTürk- ingiliz-FraOsız 
Gırme!', Temın Edılmış Paktının u··zakeres·ı 

"Sovyetler Harbin, Kapitalizın'in 
1

Genişlemesine, Karşı Koymıya 
Azmetmişlerdir,, 

fngillere Yüzelli Milyon Sterlinlik 
Harp istikrazı lıan Ediyor 

ı Molotof Dün ü Nutkunda lngiltere, 
arp istediğini, Amerika· 

stifade Ettiğini Söyledi 
.___-----~--~ 

rto,. • • . 

Sovyetler Ve 
Almanya 

.Sovyctlerin Almanlar· 

la Birli/r.te Harb• . Gir

meleri Ve Muharebeyi 

Dünya Harbine Çevirme

leri Bııpnka Va:ııiyetıc 

J,fümlcün Sayılama:ıı. 

Yazan: ŞUkrU Ahmed 
Almanyıuun ı&111 ceıı-cle laar· 

rua ıeçmedon iince ııl7a&i faally"' 
Dbaşınd• biiU:iD bnklnlan denemek 

llt.ediii 1nlP41lmaktadar. dla•aa» a
jansının nakil ve bilı;aye eWiıne &'ÖN 
Almanı& bil& SoVYel il._....,. u
lıeri yardmwıl temin edeblleceilnl 
saıımalı:taclır. 4lmaD plinma .. ar.. 
SovYel 11.USJ'UUD aakeri ltilfala ile 
blrlllıle Ja!IOIU'"'11D da ;rardıml le· 
- ..ıunana hzrıı A.ııya;ra Ye Okya
nusla.ra da aira7d cWr:Ueblllr, mu
harebe dİİJl7&;J& JQılır. BaYaa1a (Ö

n Alm&ll;ra ba saye ile bem Ballıan
larıla, hem de Moalıova ve TolQ>o nes
dlade plıtm•Jr&adır. B••llna•arda 
Sovyet ve İt&l7an meaafll lellf edil
mek lslenmekle, Bulcarl&U.na !lılalıe

ıloa;ra lı:omil&laruıa f...U,.el lmkim 
vermek ve naı1r;u11a.rı ~ 

vadıle baaı laYisler lı.&bul olwımalı

la ve 8oV7et ordularmııı da blllıasııa 
Hlniılslalla ııalcbrmala.rı laoavvar e
dllmelıtedir, Batıa, Bindii;laıı loin 

ılmdiıkn Şimali iran ve Ercanlslan
~ Alman ajanlaruun raaı~eııe bıl
lDDdulıJan kaydoiwımalıladır. 

c----~--~----- - ---
N~s viaux.amis LES TURCS. 

cVm -- kapalmm bir lunın 

Parlıı, ' (Bunal) - Bqilnkll Elı:
.. lsl7or pseleıılnln :r&zdıtma pn 
Koman7a Krah K.arol Ttirtbe'J'e Y1l· 
naulstan, Bnlrartsıan ve Yugoslav
;raıun lakvQ-e ede«tl bir Balkan 
blolıa fetkllinl lekllf etmiştir. 

Bu blolıau bllaraf lıalacaiı, aJ')li 
gazele l&ra.fındaa la8rih edllmelıledlr. 
Bitaraf Balkan hlolıunau p;resl Bal· 
kanlarda daimi bir sulh leslsldlr. 

FRANSIZ MATBUATININ TÜRKİ-
YE HAKKINDAKİ NEŞRİYATI 

Fransız matbuatı Türkiye hak.km
Aa. :raula.r :ramıakbdır. Dünkü posta 
ile •elen FranBlz mecmualanndan 
cVu» ve .Maieb> ınecmual&rı mem
leketimize sayfalar tahsis eı.nı.terdlr. 
• VU> mecmuasuım nqrettftl :razılar ' 

aramıda General Goaraud'nun bir lı 
mektubu da vardır. General bu mektu
bunda Türklerin Çanakkaledekl kah-

1 
ramaulıfındaa ve 16 ıncı asırdan iti- 1 
haren başlı;rau Türk Fransuı dosUa
tımdan baruıetmekle, Alatilrk ve Mil
li Şef halılımda ııllayişkar sözler söy
ledlkleıı ııonra: 

Mühim Bir 
Karar 

Birçok Maddelerin fh. 
racı Serbest Bırakıldı 

Anlıanı, 6 (A.A.) - AVl"llpada 

baKösleren siyasi a-erainlllı E:yliil 
iptidasında harp llinı felılinde aneı.. 
tltl buhranh vaziyet kartısmda !ID
mül ve Blrayet derecesi malôm obm
yan ha.rp t.'"felayıslle memlelld möda
faasmı .ıa.J'ıfl&tmamak için, fhiJyatl 
bir ledblr almalı llzere 4 Eylfil 1939 
iarlltll ve 2/11869 sayıb lıararaanu! 

De blıwk toııralı mahsullerimizin lh
neı menedllmlş Ye mühim bir kısmı 
da llııauıı ..,.lüne !ahi tataımwıtu. 

İsllh baratmııza nazaran, oemlyell
mlzin böny .. lnl ~I eden biiyölı 

müstahsil kitlemizin ve halkmıınn 
lktlSMli meııfaallerlni her fOYln feT· 

(Arkası 3 Uncil 6"'7fada) 

Meclisin Dünkü Toplantısında Encü
menler Seçildi, Muahedenin Yarınki 

Toplantıda Müzakeresi Muhtemel 

" 

Ankara, 6 (A.A.) - Büyük Mil- , 
Jel Meclisi bucün Refet Canıtez'in 
başkanbtmda blrlblrlnl müleaklp 
iki celse aldeylem.iştir. 

BirincJ celsede encümenler lntl
h,.bab 7apılmış n ikinci celsede 
intihabat ııetleelerl leblltinl mü
lealıip BaricQ'e VelıW Şükrü Sa

racoiJu töz alarak, Türkiye - İn
a-lllere v.. Fransa ıı.rasmda alıledl

len ve Meclise .. vlıedllmiş bulu
nan muaheden.ln heyetl umumiye-
ee bir a.n fllV'tel 111.llı.alleresinl ıe .. 

min için mezkür mua.hedenin Ha
riciye ve Milli Müdafaa Eucümen-
leri tarafından müştereken tt-tkl
Jdııi Js~miş ve bu Wep kabul o
lunmuştur. 

1"1ecJis önümüzdeki Çarşamba 

cünü toplanacaktır. 
Ankara, 6 (A.A.) - Böyük 

Millet M.-cllsluiıı bugünkü içtima-
mda. enciimenlere iza. terr?kini 
müteakip encümenler iopla.nınış 

ftis, ı:ua.sba.1a muha.rri.rl ve k&tip-
(Arkas.ı. 3 üncü sayfada . 

~,_fil 

HA P Si DETL iYO 
Alman Topçuları 
Faaliyetlerini Artırdı 
Şiddetli Bir Ha va 

Alman Tayyaresi 
Muharebesinde Dokuz 

Düşürüldü 

para, 6 (A.A.) - 1/11/939 aık
.şam t~~ 

Her iki taraf hava kuvvetleri 
büyük ıbir faaliyet göstermiştir. 
Şiddetli 'bir h.aıva muhanibesi es
na&ında 9 Fransız aV<:ı tayy3l"eSi 
27 Alman avcı tayyaresine taar
ruz etmiş ve bunlaTdan 7 si ha.tla
rı.mı:ı üzeriınde olmak üzere doku
zwıu d~t4tür. 

Tayyarelerimiz kıfunil!en hiçbİr 
zayiat vermeksizin dön.nıiiıştür . 

Patis, 6 (AA) - .Royter A
jaru;ı 'bild~or• 

Cephedeki :Maliyetin en hara -
retli kısmı, Forhach etrafın.da ve 
SarregueminEs'in şarkuıda cere
yan etmektedir. Alınan topçusu, 
'biiıkaç 'gündeıılberi, Thr'lıacl:ı'ı mü.
temadiyen bomlbardıman etı:net. 
tedir. 

«- Daha 16 mcı asırda Fransız 

Krall l inci Fn.ıısuva başında İmp,.. 
ratör Şartken bulunan Almanyanuı 

Re«emonya tqebbüsüne karşı Kanu
ni Sultan Süle;rmanla bir ittifak ak
delmlştl. Tarih lekrar ediyor.• Sözle
rlle mektubunu bitirmektedir. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Norveç, Alman 
Protestosunu 

Reddetti 

ÖPME -BENi! 
Almanlar yeni bİr Wbiye tat

ıbik etınel<te, şelıriıı şimali şarki, 
cenll'bu şarki ve cenup kısımları
na, üzerinden bir tekerlek geçti-

f Arkası 3 üncü sayfada] . 

IPlek Vaıkın<dla ~aışDuy@r 

YENİ ~OYOK EDEBİ ROMANlMlZ 
Yeni 

Finlandiya 
Sovyet Rusya 
Müzakereleri 

Bütün bu haberlerin hakikatle e
lan aıaka111w ölçmek ırü9•ür. ADealı, 

AlmaııYlfollJD içine cliifLüiü ban> vu.1-
;rel.lnden muvaff&klyelle çıiwıak için 
her ı.ürlü iedbire ba.şvuracaiı da mu.· 
hakkak.111". Sadece, Almanyanm, Ja
ponya, Sovyet Rusya. ve İtalyayı pe

tlnde sü1·uk.1Ü)'ebilmesl taha.kku.ku 

cüç ve müşkül lh'-ima.llerdendir. Sov-
7el .ll.usya, timdik.i Avrupa harbi kar
flSlPda mültefiklerine ve h11dutlan -
ııa bir ıecavüa vıı.lıl olmadıltça bltarıı.I 
kalm&k kararında oldutu 11.bi meıı
fati de bu yoldadır. Japonya, Al -
maIQ'aDID SovyeUerle ademi tr.c&vüı: 

pakti alıdelmeainl müteakip aull ko· 

m1n1em ııa1ı11 lnymelindon dütür • Amerikan Vapurunun ''O P M E BEN 1 1,, J8 Sovyet - Finlandiya Ger-
möt: AlaaDJ'a ile olan dostluk ve 

·-ı.eu.u ~. A:r>ll... Hamulesi Satıldı Baı lamatlan eooel ginliği Azaldığı Bildiriliyor 
:;::,:.,.'::' ..::~;~nd~:!dı=. 0sıo, 6 (AA.)_ Norveo hillıtmell; SELAMI iZZET Diyor ki: Kopenha,g, 6 (A.A.) _ Fin.l.an-
Jaı>0nfa, işgal ve ısına eltili ııalla- Clty Of Flint'ln oalıverllmesi ve ba Bol &"Ülletli bir J'H l'ÜDÜ. bli;rlilı diya heyeti. Sovyetleriıı ııon ta-
tarda Q-lce yerlcflllOden v~ ba bölıre- ~111lnln mll8aden müretlebalmm bir bahçenin uvm:a başmda bir leııleriıti H~'sinkiye bildirmiştİr. 
teri kcncllsl loln lam randıman. veren mevkuf tutulması meselesinde Almaıı cenç erkekle kovalamaca o;rıuyan Politiken ga:.etesj.nin Mookx:ııva-
blrer istismar kaynaiı haline oolıma- maslahal&'üzarınm yapiıb ııroleııl.o- bir renç lıu hatıramda yirmi bq dan aTdığı lbir habere .göre, bu ta· 
dan yeni ve biiyük bir harbin mes'a- yu reddetmiştir. sene evvelki bir atkı eanlandmlL lepler esasen azaltılmııştrr. 
Jlyell altın,. girmek istemez. Norveç makaml;m, hattı barekoUe- Kulaklaruııda hın:uı bir &eS Pravda gazetesinin lbaşmaka-

İlalyaya gelince, Romanın ırün geç· rlnl, cerek Almanya vererek Norveıı ÖP~E BENi 1.. lesi, öteki gazetelerde çıkmamış. 
tikçe bllan.llıtııu ve meııfaallerlnl larafmdan tasdik edilmiş olan 1907 Diye baylurdl. Birdenbire y1rm1 tır. Bu da, ıızla:şma delilidir. Ve 

Fransanın 

nın da Bundan 
Moskova, 6 (A.A.) - -Havas ta~ Diier taraftan ca.rı>te Fransa ve 

nfmdan verilen hullsa- : İnı-Uterenln yalnız kendi haltlanıu 
Bugiın Mololof, 1917 lhtllillnln zı 

ncl yLldönümü dola.yısile yapılan me
tingde büyük bır nululı söylemiştir: 

Molotof evveli kapitalist ve im

~ryalist memleketlere şiddetle hü
cum etuıiş ve demiştir kJ: 

Bu mm.Jeketler, dahilde manu: bu
lundukları sorluklan yenmek lsrln 
harici sergfuqtlere alılmakdan ı.a.

k& çare bulamıyorlar. Uzak Şark Mı. 

510 milyen m..n barbe a-ötürülmİİlj
tir. 

değil müstemlekelerinin hal.klanru C:: ı. 

harbe süriik.Jmiş olduklarını ve ı J 

memleketlerin karşn;ında da buguo 
Avnıpada ikinci büyük devlet oLı.n. 

A.lm&oyanm dikJidifini C'Öril7or. Bu 

.oarelle 750 milyon insan da nrııte 

tutuşmaş balaaayor. Demelı oluyor 
ki. an nüfusunun yansı bugün harp 

halindedir. İşle kapilallst ve imper • 
yallst devletlerlnlıı ıöslenbileoeklerl 

-~·-- (Arkası 3 üncil '"1yfada) 

1 RAPOR MESELESİ 1 

Pr. Fahreddin Kerim Peyami 
Safa'ya Cevap Veriyor .. 

Açıkça Söylenm iyen 
Rapor Meselesi Nedir? 

Pr, Dr, - Kerim 

Peyami Saia'nm bir yazısı pro
fesör Dr. Fahreddin Kerimle mu
harrir arasında şll(Yaru dikkat bir 
mevzu llıalini eJmış bulunuyor. 
Doktor, aıı:;ılııça ifadesinden ı;eki-
nihniış olaıı bir rapor hadisesini 
bi:ıe yudığı bir mektupla ~ 
tatmak istiyor. Filıakika, lıu 

ı..tımantr Peyami Sala 

mektupta •vak'a, raıpor ııeri.l'ettıı 
lbaısta, rapoun maılıiıyeti> yine ızik· 
redilmemi.$ olmakla beraber dok
torun icabına göre umumi efk:a· 
ra haddi zatın.da yine meçhul 
Juıbnakta bulunan bu teredd~ 
aoktaJıa:rını da rikirden geriye 

(Arlıam s iıuıtl .. ,., ... , 

Küçük Mikyasta Opera Olamaz, AJman:vadan uzaklaşmakla gördüğü Lahaye malıavelenameslnln metinle- beş yaş ıeııçleşllm; bahçede oy- ruwa şimdi d>ılha az gergindir. 
mulıaklıakbr. İtalya, berhalde kendi rine istinat ettlrtlmekledlr. Filhakika ruya.nlara daha dllılıaill bakh- Politiken Ve National Tidende bekli _, d .. 

~ Bir iki l'ÜDdÜ1" ıuelelerlmls, he- Y•~er en,.; ancak opera bah -
milli menfaatlerinin Jcap ettlrdifl ııti- bu mukavelename mucibince, her • Gözlerimin önönde lıaçam kova- ıgazetelerinin muhaobi:ııleri, çek • tediyenin btanbul Şehir Tl7•~• llnde çok mütayalın•, ocık ledbirll 
ne kadar harbe &1rmemek karımın hangi bllaraf bir devlet, fena bava•• byan ..... tece..süm etti- Benden tikleri telıgraıflarda, Rusların -~- bir •- A. _____ da en bu""•ük" ..... oldu· 

..,.. Jıalh kücölı milıy-- opera ....,- -··-- , .... • 
muhafaza edecektir. Bunun için ele yahut ;rlyocek ..., yakacak noksaallfı mütemadiyen 1ıa9aıı Sehna, 0 tur- Hangoe'yi değil, H~'nin on, idi ecieeekind'"1 balısetllyorlar; dllııkö P,.u da telırar ederiz. 
cerek Balkanlarda, rerelı diier aaha- dol•yıslle ı~·-lanndan birini ıılya- 1 ""'' o ı;apkm, o IUh kız, sanlıJ 7a- on /beş lı:ilıometre şaııkıııda k:iün "-b--·-A A. -~·A••larmuzdan bl B•• _ _._ baş•·--cı bir --~--
tarda rayret sarfından ceri7e kal - • ~ nımda;rdı, -1 bainmuı, llsttindeydl, Yumwıa.Jı ilik nefesi ;raııaldan- Laıpv;]t myunu ifltedik.lermi ha- •~ -a - ----. • -·d-lr. F~a•kua•t bu ::'.::.,eme ,_.:"ıı".'."..:.. 

ret eden müsadere edllmlt bir semi- I lber veriyor1ar rı beledi;reniıı be -vvunmu ~ - ~ ~ ~ ~ 
maınakladu n:.ı oı.ş.yordu. Birden clöııdllm, o Cfisel hayallme sarılmalı iııledlm: • lryordu. lolnde olur. Acaba operanın perdesl-
ltaıyanm mücbir bir sebep olma- yl ııerlıest bırakmamak mecbUJ"i;retln- Rüzırir ı:lbi ~il: Stıokholm, 6 (A.A.) - ıBııgün Memleketın.ı.de trilttl saa'atlara ııl aemalı için emeklb'ecelı olan ,,_ 

chkea "' veya bu ta.n:fı lerclh ede- dedir. •• Helsinki'de neşredilen :resmi teıl>- alt lıer hareketi oanligönülden aDaş- terimiz lamam mıdır? Bunun ıam..,. 
(Arkası 3 üncü aa;r:lada) Norveo Jrilkiimetl, ha haaasla Al- '4 O P M E B E N 1 1.. ... liğıde deniliy<ır ki: lan•: tıuıırom11111111 J'lllllllda bir Tlirk (Arkası 3 üncü sayfada) 
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BOYOK TARIHT ROMAN: 7 Balkanlar ve .. 
GENÇ OSMAN Almanya 

j Yazan: M. Sami Karayel Ol S ı·k uz ene ı 
S~fiye Sultanın, Türk Milletine Yap- Bir Esrarkeşin 
tıgı Fenalıklar Sayılmakla Bitmez Marif eli 

Çünku; Safiye Sultan açık divana ı ra, tahta Mah F1ruzun oğlu Genç Os-

Sosyete Şilep Y ılba
ş ı n da Devrediliyor 

•• 
8 Kişinin Olü-

Sebep •• mune 
• 

inhidam Olan 

Bulgaristan eğer haki
katen Makedonya ko -
mitecilt:rinin ye o i de o 
faaliyete gc::çmesioe g5z 
yumar ve Halkaoların 

karışmasıaa fırsat ve
rine bunun doD-urahi-., o.ih•yct vermiş etrafı kafeslem.i§ti. man geçmek LAzm:ı lelirkeo geçemi _ 

İşte; bu usul ve istibdat Üçüncü yecektL 
Murat zamanında teesaüs edip Su! • Sultan Ahmedin bu karan ve ııeh-
tan Ahmedin babası Üçüncü Melımet zade Mustafayı Veliahd iJAn etmesi 
<levrinde takarrür etti. 

Sultan Ahoıet le bu usule itliba e
derek hiç kimseyi dinlemez Dlınlli -

mevzuu usulleri altüst etmişti. 
Sultan Ahmedin gözdesi ve şehza

de Osmarun validesi kocasının ver -
diğj ve iliıo ettiği bu kararın ı;idd~ 
le aleyhinde idi. 

Mezarda Esrar Nargilesi 

içerken Yakalandı 
Polis dün adliyeye Tophanede 

oturan Salllı isminde bir ı;aıbık.alı 
esrarkeş teslim etmış!ir: 

Sosyete Şilepte Çalışanlar da De
nizyollan İdaresine Geçecekler 

Suçluların Muhakemesi 

Dün Ağırcezada Başladı 
Geçen sene Yeni.şehirde vukua 

gelen ve 8 kiJ;inin ö.ümü 10 ki;şi
nin de yaralanması ile neticele
nen ırpartıman inıhidamının muha
kemesine dün ağır cezada başlan 
m.>;tır. 

leceği a 'ubetlerdeo en 
müeUiminı de muhak -
kakki kendisi çekecektir 

tu. 
Halbuki, Sultan Fatih devrinin 

ıllc nısfına kadar divaw hüma~ o
tağı hüıruı.yun kapıları açıktı. Rast
&ele bir köylü dahi divana girebilir
di Ve: 

- SaadeU\l padişah kaogunuzdur. 
D!yerelı: sorabilirdi. İçerıye dala

bilird.L. Honuıanda. Mahaoda, Söğüt
te k'Q'lıaoiler reislerinin hakanları· 
mn çadır kapılan da bu sureUe her
kese açıktı. 

De:.tursunuz herkes divana girer; 
padişahla vezirleri karşı. karşıya ge
lir. Hacetiol eöyler .. battA, veziri fl
kiyet eylerdi. İcabında padişahı dahi 
"1Pbjı işlerden dolayı tenkit edenler 
dahi olurdu. 

Fakat; Safiye Sultanlar ve benze'l'
leri Türk vat.anında devlet ile milleti 
bir.i:birinden külliyen ayırdı. Ve bu 
usul imparatorluğun inkırazına sebep 
oldu. 

Safiye Sultanın, Türk devletiı>e ve 
milletine yaptJ&ı fenalıklar Ba7ılmak
la bitmez. 

İşte; Ahmed! Evvel de büytlk va
lidesi olan Safiye Sultanın kurduğu 
otuz senelik kalesi, istibdatlı salta
natın usullerine ria,yet ederek mil&
tebidaoe Y&iJYOrdu. 

Birinci Ahmedi, kardeşini öldür
medi diye tarıhler metbetmektedir -
ler. (Neıayıcülvukuat) bu ciheti pek 
&üze! icmal ederek diyor kl: 

•-· MÜG<lrünileyh Hazretlerinin 
cünılei mukasınuoden biri de vera
set tahtı devlet hakkında tertibi usul 
ve kaowı eylemeaidlr. Çüoku Sultan 
Muradı evvelin Ko.sva muharebesi a
kabinde iebadel.i vukuuna mebni 
Yıldırım Beyazıt Han culüs edip rerı 
fitnei mevhume! k:asdile biraderi Ya
kup Celebi,yi izale eyledikten sonra
lan bu bid'at seyyie teesaüs eyle
mişti. Yıldırun HA.ıı ve Sultan Beya
zı<lı Sani felızadeleri mioüllü mUDlia,P 

ve asker sahibi olup ta mukataıata 

cür'et edeolerm def'i &aileleri emri 
zaruri denilse bile bu gadri azim 
Su! tan Sül,ymanı Saoi ve Sultan Mu
radı Saiisin aıar&T hilln'Q'unda Jtüıe
nişini inziva olan ınasumlar.ına ka
dar sirayet e;ylediğinden umum hal
ka dağıderıın ol.ıoasına mebni ezlıamı 
enami tesllye zımnında nice et.sa
neler tertip olunmuştur. Şehri.Yari 

müşarünileyh hazretleri biraderleri 
ıelızade Mustafayı teaddi etmeyip 
7aloız ııehzadeaA.ııın taşra menasıbı
na ıönderılmesi kaidel cariyesini ilga 
ve sakal salıvermek ile tevlid zeni.
yat etmelerini! men'lle saltanatı ek -
ber şehzadeaana tahsis eylemekle va
ıi;ret ve tertiplerin tevfikan birader
leri şehzade Mustafa kendilerinden 
sonra padifah olacaktı.> 

Görülüyor ki; Birinci Ahmet sal
tanat ilioamaoa taallült eden veraset 
kaidelerini deiilltirm.iıtir. 

Osmanlı devleti kurullll tarihin -
den itibaren A!Aettln Paşa müstesna 
olma küzere üç yiiz bu kadar sene 
7anl Birind Ahmede gelinceye ka -
dar taı.ıı aaltaoat bederden büyük 
ev!Ada intikal ederdi. 

Birinci Ahmet, bu kaideyi detlf
&inli. Ve, banedamn bllyütüne tahb 
bırakmıı oldu. 

Yani, Osınanlılaruı aaltaoat usul
lerine nazaran Birinci Ahmetteo son-

!iKDAM'/N 

Hatta; Hatice Mah Firuz Sultan el 
all.ından kızlar ağası ile işi pişirerek 

ve çarelere tevessW edip Veliahd i
lin olunan Sultan Mu.>la!ayı öldür -
meğe veyahut 'Sultan Ahmet vasıta
sile kaUettirnıeğe tevessül eylemiş -
!erdi. 

Süit.an Ahmedin gözdesi Mah Pe:r
ker Sultan ela pad~lun kocası Mua
tafa efendiyi elde etmişti. Bunlar da 
Veliabd- Mustafayı öldürmeğe1 zehir
lemeııe çalışıyorlardı. Bır yandan ela 
padişah üzerine tesir yapıyorlardı. 

Bütün bu entrikalara, Sultan Ahme
din validesi bilmiyerek Alet olmlli -
tu. 

Çürıkü, şehzade Mustata;rı ölüm -
den kurtarayım diye OQU ;raı;atm.ış -
tı. 

lı'a.kat, bu. meczup, bişuur adam 
katıoluomadao ela sarayın bir köşe -
sinde zararsızca yaşıyabilirdi. v~ 
nöbeti saltanat ta es!Usi gibi babadan 
evlada geçerek Genç o..mao ta.ıııa 

çıkabilirdi. 

Birine Ahmedin ve validesinin ek
beri hanedana bıraktıkları saltanat 
dolayısile hayatı millimizde kanlı ve 
zararlı vak'alar vücude getirmiş ol
dular. 

Ve- Genç Osman g!bi miltecedd.lt 
ve azimkar bir padişahı bir meczup 
yüzünden yok etmeğe saik oldular. 

Tarih diyor ki: eğer, Genç Osman 
sağ olup emellerine muvaffak olmuş 
olsaydı, tam, iki yüz sene evvel Türk 
devleti kendini kurtarmış ve bin bir 
badire.len J'akaauu ınyırmış olacak
tı. 

Ha tice Mah Fiııızuo ıehzadesı Genç 
Osman büyüyordu. Gürbiiz çoeuk on 
7aşına geldii! zaman on beş yaşın
daki çocuklar kadar iri ve sağlamdL 

Mah Firuz oğluyla iftihar ediyor, 
çoeuğunu kimseciklerle temas ettir -
miyordu. Yemeiine varıncıya kadar 
kendisi tertip ediyordu. 

Bilhassa, Genç Oıanarun, Mah Pey
ker tarafından zelıirletdirl!ınesiııden 
pek korkuyordu. 

Hatıl, babası Sultan Ahmetle be -
raber ııezmeğe çıktıkları zaman bile 
yanından 'Q'rılnuyordıı. 

Mah Peykerin o kadar korkusu 
yoktu. Çünkil; onun bir çok oğul -
lan vardı. 

Fakat; Mah Finızuo bır oğlu vardı. 
O da elden giderse taç ve saltaoab 
elden giderdi .. 

Malı Fiııızwı hücumları ve elaltm
dao eotrikalan hep meczup Mustata-
71 ortadan kaldırmaktı. 

İşin garibi Mah Peyker de buna ça
J.ıııyordu. Çünkü nöbeti saltanatın bir 
an evvel kendiaine ıeçmeai 15ızımdı ... 

Sultan Ahmede en çok nüfuz icra 
etmekle mes'ul olan hocası Mustafa 
efendidir. GOya h3JllI'bah, fakat calıil 
ve milteassıp bir cerrar idi. Padişah 
idarel devletin her bir fer'ine müda
hale eder, müzakerelerde rey ver -
mekteo çekinmez. padişah demek her 
- demek olduluna, bllbassa, padl -
f8)ılar mlntarafillalı mlllhem bulun -
üklarma b8 WL 

Uzun Hik~y~_si_:_1 

KADIN DOKTORU 
Nakleden: Selimi izzet 

- Çirkin demek istemedlın, 
amma _yüzü gülmüyor. 
--Orası öyle; llıiç ~üJ.mez ... He

le otıomabil sahibi olıınca ibütıln 
ıbütün çatıldı: 

- Küçük dağları lben yarat -
tını! diıvor. 

Uzun yıLlaıtlan.beri esrara müp
tela ol.an Sali.h; evvelki akşam 
e.>ıar iÇe<'E'ı< teıııha .bir ~ ara -
mış ve nihayet lbir ateşle dolu 
mang&l alarak civaıtlaki mezar
lığa gidip metrill: ıbir mezar için
de naııgilesini kurmuştur ... 

Sosyete Şitlep Şirketinin Deniz. 
yolları idaresine devri hakkın
da, şirketi kuran üç milli 'baınıka 
ile Münakale Veka:eti arasında 
temaslar yapılmak' adır. Şirket 
yı1başında Denizyollanna geçmiş 
ol;.caktır. 

Şinııdfük mevcut olan üç şilep 
ona çıkar.lacak ve dahili ve ge -
rekse harici limanlara .gidecek 
Türk mallan 'bunlarla nıclcledile
cel<tir. 

Fakat; Hindistan cevizinden 
yaptığı nargilesini keyifle tüttür
meı:e ·oaş..001.ktan bıraz sonra po
ıl.isler kendisini yakalııyarak kara
kola götürmi.işlredir. 

30 yı.kLr esrar müptel.iısı oldu
ğunu mahkemede de itiraf eden 
Salih cürmünü tevil efmj,ş ve: 

- Bu iıptilfuı.ı.n verdiği ga~ 
bir hisle mezar;ığa gidiıp kimse
ye "örünmemek ma•ksadile boş 
bir mezara giriıo kuru kuru nar
gile içtim. Maksadım esrarsızlı -
ğınu avutmak ve aıvuruıı.aktı! ... 

Demiştir. 
Muıhakeme ışaihit celıbi için baş

ka bir ırfuıe ta:ik olunmu.ştur. 
----oır-----

V l LA YET 

Yeni ~ali Muav:ni Vazi
fesina Başladı 

İsta1llbuı V a.li Muavini Haluk 
yeni vazife.sine dünden iUOaren 
ıbaşlamıştır. 

BELEDiYE 

LO!fi Akscy Ankaraya Gitti 
Be!ediye Reis Muavini Lutfi 

Aksoy dün akşamki treıııl<'! Anka
n>ya gitmiştir. 

Atatürk Köprüsü 
Atatürk köprüsü hakkında tet

Jtikler yapmak üzere Nafıa Ve
kileti tarafından İs<anlbula gön
derilen mühendis, lbe:ediye mü
llıendislerile mesai.sine devam et -
mektedi.r. Bu tetkikler on beş gü
ınıe katlar tamamlanacak ve Ve
kil.ete bir raıpor yollanacaktr .Na
fıa Vekfileti, köprünün muvak -
kat kabU:'ünü yaopmak üzere şeh
rimize ibir heyet yollıyaca.ktır. 

Dolmatahçe Stadyomu 
Dolmaıba!hçe ırtadınm projesini 

yapan İtalyan mimarı Viyeti Vi
yo.i Romadan şehrimize gelmiş
tir. Mü.t.eh=ıs mimar, proje ü
zerinde tetkikler yapan mimar 
Faz:·l ve Şi.nıasi ile is.iı;are ettik
ten sonra şartnameyi hazırl~va
caktır. 

Meyil Yokuşu Yapılıyor 
Meyit yokuşunun ıparkelenme

sine geçi..ıniı;tir. Yakında Unka
paru ile Şehzadeb~ı arasındaki 
caddeni.n ke:şi.fleri tamamlanacak 
caddenin pı..r.kelıenmesine geçi -
lecektir. 

1 ahi il Ettiri'en Ekmekler 
Teşrinieovvelin 23 ünden 31 ine 

kadar geçen 1bir hafta zarfında 
fınnlırdan alınan 154 ekmek nü
mwıesi taıhlil ettirilmiştir. Ta'h
li1 neticesinde nümunelerden u
nun matlooa muvafık olmadığı 
görülmüştür. 

dan uızun, dar koridorun mermer
li duvarları ıboyunca dok1ıorun 
u.t>n, mütenasip endamı uzak -
laşyurdu. Tatlı esmer 1enli, Şa -

kaklanna a·k d1i9müş, adaleleri 
sağlamdı. Sert yürüyordu. Beli 
'kemerli lbeva:ı gömleği vücudü -
nün tenasübünü vuzuhla tersim 
ediyordu. 

Yeni gelen hastabak:cı gülüm
seodi: 

- Ne o, yoksa doktora 3';ık 
mıısın? 

Berin 1b~ını salladı, içini çek
ti: 

- Hayır, dedi, ı;adece imreni
yorum. İstediği kadar kazanıyor. 
Güzel erkek, meşhur, .genç ve ak
si mi aksi. .• 

9 NUM.ARAL.I HASTA 

Veni Antrepolar 

Denizyolları Birkaç 
Antrepo Yapacak 
.Devlet liman i.şletnıesi umum 

müdürlüğü limanda yeııi antre -
polar inşa etmiye karar vermiş
tir. İ.k olarak Toplı.an<!de şimd~ 
ki yolıcu sa;onunun arka tarafı
na düşen arası.nd.a .büyük ve m<>
dern ıbir an~Dpo inşa edilecektir. 
ı akında !burada 'bulunan ıbin.ala
r.ın istiınJakine başlanacaktır. Di
ğer .tara;!tan yooi irıııa edilmekte 
olan yn'cu sa;onu binasının kar
şısında.ki antrepo da yakında yı
kılacak ve burası ıbir park haline 
konulacaktır. 

-
MÜTEFERRll( 

Gelecek Göçmenler 
Bu:~aristan Türklerinden mem 

leke~imize gelm<'!k is'.iyenlerin 
muamelesini yaµınağa memur is
kan .memuru Recai ve İsmail dün 
kü konvansiyonelle şehrimize ge.
mi.ştir. 
ıBu sene Bulgaıristandan gelen 

mulhaıeirlerin yekunu 11,000 dir. 
1200 Türk te Bulıgaristandan şeh 

rimize ~elnıek için vize bekle -
mektedir. ·Ancak Bulgaristan hü• 
kıiıneti viz,e vermediğinden 'bu 
Türk'.er müşkül vazeyette kaıl -
m.ş.lard ır. 

Bu Türklerden bazıları eşyala
nnı da satarak tamamen açıkta 
kaldıklarından alakadar 1ara mü
racaat etmişlerdir. 

SORUYORUZ! 

Okmeydanında Ha
rap Olan lV1imber 
Kastmpaşada Ok.meydanında o· 

taran ŞecaatUn Acarel J'azuor: 

l 

•- Okmeyda.ıu civanndı FatDl 
:ga.manından kalma ıarlJıi bir eam1 
mimberi vardır. Bu eser son za- J 
manlard.a baJumsızhk yüzünden 
harap olmakiadtr. 

Bu larlhi ibldenln mahvolup 
liimemesl tein ı•Bkadarlarm na,.. 

11arı dikkatini celbetmenizi dile .. 

rtm .. 
Okoyueamumı balıseiliil larl

lıl ewr hakkında alikadarlann 
tlmdlye kadar bir tedbir alıp al-
mıdıklerm.ı 

[ Soruyoruz! 
-------' 

Dr. Fikret Alın onlardan değil
di. Has'a odasında var.ıjiı ile yok
luğu neşe bakımından müsaviy
di. Bu hali lbeLki de çok mahcup 
oim;;sındandı. Bıınu kendisi de 
farkedem1yordu. 

Senelerce lben•ber çal.ı...,tığı asis
tanlarının gözleri ne renk diye 
ı;onsalar cevap verE11I1ez.di; sene
lerce beraber çalıştığı has!abakı
cılanrun sar .J;ın mı, kumraJ mı 
olduk.arını ıbiimezdi. Mesela Be
rin. Berin on seııOOir ·bu ·hasta -
ıhanede idi, Fi'kret le on sen€den
<ıeri iıemen her gün 'bu ıh;;staıha
nede bir çocuk alırdı. Bıına rağ
moo Berinin ,genç mi ihtiyar mı 
olduğunun farkında değildi. Ev
li o.uo olmadığını da merak et
memişti. Kaç kere ona yolda rast
laml.1i ta tan.mamJ'iitı. 

(<Kadın Dokloru lıılmll ba 
tıarikula.de nefia uzun hlüye .. 
mis, bir balla kadar ıürecekllr. 
Ba. •titmıl&rda. ba;rram erte
si. kıymeıU art.adaşımız Seli.mi 
İue&.bı, aylardanberi ıase&emls 
lofn bazırladıit .Öpme Beni?• i
simli bilJ'ük edrbi romanına bat· 
lıyacai=) 

A.MELİYATANEDE 

Hastahanonm en meşhur ka
dın doktoru Fikret Alının aya.k 
sesleri uzaklaştı; fakat doktor iki 
hastabakıcının konuştuklarını 
duym~tu. Pens şıltuıtısı ile er 
ş~erinin şıkırtısı arasında ken
disine: •Ne suratsız adam• dedik
lerfili duymuştu. 

Dr. Fikret Alın d~nceliydi, 
kaıfası mütemadıyen işliyordu. 

1 ziı!ı.nen QOk meşguldü. 

Ya hastaıarını tanıyor muy -
du? 

Hayır, hastalarını da tanımaz
dı. Onun naıarıında ıhasta nalbız. 
kalb, tansiyon, hararet demekti. 
Hastalarını ancak idrar raporların 
daki kayıtlanlan, aseton ve al
bumin mlktarlanndan tarurdı. 

Yeni ~elen llıas1abakııcı kız dokı
t.orun aııkaııından !baktı llı&ktı da, 
omuz silkti 

- Ne suratsız adam!. 
Emeklisi gözlerini açtı: 
- Amma yaptın! ... Hiçte su

ralllı.z değtldir, gü.zel erkektir • 

Hootabakıcı Bf!!'in haıt dokto
run arkasından bakıyordu. Arne
liyatıhanenin aralık duran kaıııı.suı 

Hiç konu.şmıyan demeyelim 
amma, çok az konuşan .bir adam
dı. Bazı doktıorlar vanLr, hasta
ların odasaıa bir neşe tufanı gi
lbi girerler, ~irdikleri yere neşe 
saçarlar, 'hastaların manevi kuv
vetlerini yüksetirl<'!r. 

Hastahaneden çıkıp otomdbi -
line binince, vakı.ıı veya uza.it 

Yazan; ETEM İZZET BICN1CS Sosyete Şilep Şirketi Denizyol
larnııa geçtikten sonra burada ça
lışan kaptan ve diğer deniz adam 
lan da !birer devlet memuru o
lacaklıı:ıdır. Bunlar bugün men -
suıp o:duklan kaptan ve makinist 
!er cemiyetinden çekilmek mec -
,buriyetinde kalaca.k2ardır. Cemi
yeti,ııı tekrar yeni bir lrlare heyeti 
seçmek vaziyetinde kalacağı an
Jaşılırıaktadır. 

lhtikôr komisyonu 

Dünkü .muhakemeye, binayı ta 
mir etmiye.rek ve çadak..arı, de
likleri kapatmı[Yar&k lbu feci ka
zaya sçıb<ıbiyet verdiklerinden do
layı su~u addolunan apart.man 
sailıbbi Yani Makarnacı ga.memiş; 
diğer suçluları teşkil eden lhisse
dı rdan Dimitri kızı Uraniya 
ve Haci hazır bulunmuşlardır, 

Anadolu Ajansuun Parlsten naltle&
tfil bir haber, Almanl&n.D BaJka.nlar
da 7enJ J'ellf faaU7etler sarfelüt.Jerlnl 
bUdirmektedlr. Bu habere nuaraıı, 
aarfedilen l'&yretln şekli ıudur: 

cBalkaolarda Almanya karışılr.lıklar 
çıkarmak suretile Rusyaya yardım ede-
cektir. Bu maksatla Ma.ke .. 
donya ihtilat komitası şefleri 
hizmete alınmıştır. Bu hareket 
ancak Sofyanın rnüsa.mehası sa -
;resinde yürüyebileceği için Alınanya 

hükUmeti, Dobricenfn ve Seliı.niğe ka
dar Trakyamn Bulgaristana ilhakı vi
dlne mukabıl Makedonyalıların Bul 
garista.na ııvdeti müsaadesini elde et.. 
miye çalışmaktadır.• Dün Birçok Yeni 

Kararlar Verdi 
İh'ikar komisyonu dün toplan

:ınış, bl.ı-çxık müesseseler hakkın
da kararlar vermiştir. Yalnız ıko
miısyonun ihtikar ya.pan müesse
seler •hakkında veI'lll€kte o.:duğu 
cezalar yaln:z ıbir haHa set ka-

rarından :ibaret ka.lmaktad•r. Pa
ra cezası verilememektedir. Bu
nun icin: ihtikarla mücadele kanu
nunun meclisten geçmesi bek.:.ın
mektedlr. 

ADLiYE 

Tevkifhaneye Afyon So
karken Yakalandı 

Dün .şeh.imiz tevkillıanesinke
ki mahkumlardan Hacı Hüseyi
n.e dışarnian getiri.len ıbir tencere 
yemek şüpme üzerine arandığı 
vakit içinden afyon topakları 
çrkmıştır. 

Yeme.iti getiren Hikmet ılıemen 
'biriııci sorgu haklın..iğine verile, 
rek tevkif olunmuştur. 

Şeıforün iddiası Katul 
Edilmerli 

Bunlar hadiısede hiQl>ir tedbir
si2'lik olmadığını iddia etmişler
dir. 

Fakat dinlenen şahitler tedbir
sizlikte ısar etmişlerdir. 

Bitaıhara kazada karısı Sultan 
ile l=ı İlhan ö.müş o..a.n yorgan
cı Yusuf ismınde tbiri de .ıo. bin 
liralık tazminat t.a.lebinde ·bulun
muştur. Şalhitlerden Anes~i de; 
i... ıdamda.n 'bir hafta evvel bod
rwn duvar;arının çatlanı>kta ol
duğunu ı;ören kiracıları.n bunu 
ev sffiııp]erine haber verdikleri
ni, fakat. laka)"di ık kar~.: andık
larını söylemiştır. 

N;ticede muhakeme şahit cel-
1bi içın başka ·bır güne bırakılmış
tır. 

EKONOMi 

Türk - Rumen Ticaret 
An;aşn:ası 

Türk - Rumen ticaret müzake
relerine dün saha.h '.an akııama ka
dar devam edilmiştir. Hafta sonu 
na .kadar ooı:.aşma im:za edi.lrn~ 
olacaktır. 

lhracatımız Artıyor 
Dün ecnebi .memleketlere mü

him miktarda ihracat yaıpılmış
tır. Bilhassa, İtalya. Yunanistan, 
Macaristan, Hindistan, İsveç ve 
N orveçe kuşyemi, yerf!stığı, iç 

Geçenlerde Mecidiye-köyü ci _ fınd.k, kabuklu fındık. tü.ün ve 1 
varında bir hptıyı otomobfü ile tuzlu ba.:ı.k gönderilmi:şrir. 

~~;~:_k~~~~ıh°m'::~ı:::.;, 1 Yapak Satışları Hararetlendi 
olan şoför Bürhan ·hakkındaki Ya.pak satışları çıok haraxetlen-
sorgu ıhakim.d.ğı tahkikatı dün .bi- miştır. Harııce ihraç edilmediği 
tirilm~tir. halde yerli fabrika.arın çok mal 

Neticede, ka-ı:azeıdeyi güya ya- almağa .baş_a.ınası fiatlan yük -
nındaki arkıodaşıarının otomobi- seltmiştir. Dün 49 kuruştan 100 
!in üzerine itmi:ı o;duklan yolıın .bin kilo yapak satılnııı;tır. 
daki şoförün iddiası kabul olun-

1 

B k f. ti Ü 1. ma.ını~tır. a.ı ıa arı } . se .yor 
Şoför Bürhan suciu p,öıiild üğün 

l 1 Son günlerde Boğaziçinde faz.-
den as iye cezada muhakeme o.u- la balık tutulmağa baş_anmış _ 

rıacaktır.--o---- j •tır. İtal'Ya ve Yunanistandan faz-

? O L 1 S la mal çekilmesi fiatlar:n yüksek 
ka:masına sebep olmaktadır. Ma-

8· r Çeç k Kavb ld amafiıh bundan sonra !balık akı-
l U 1 O U nırun daha boll"':!acağı ve fiatla-

Gü.ınrük muhafaza memurla - rın düşeceğı ümıt o.lunımaktadır. 
nndan .Refiğin oğlu Bülent bir 
haoftadaı~beri kaıylbolmuştur. 

Ahe<>ı tarafından yaıpılan şi -
kay et üzerine ıpo'.is kay;,p QOCuğu 
aranıağa ibaqlamıştır. 

Mareşal Çakmak Geldi 
Genelkurmay Başkanımız Ma

reşal Fevzi Ça'kma.k dün saıbah 
Ankarada.n şehrimı.ze gelnıi;ştir. 

.günlerde <Uığurtaca.ğı ılıastala -
nnı düşünür, srhhi va.z;yet:erinl 
gözönüne ga"irerek, ıher biri.nd 
di,ğ<'!rınden vuzUhla ayırt eder, 
fakat yüzlerini, gözlerini, saçla
rını taıhayyül edeme7.di 

Kendisine ib~vuran gelbe 1ka
dın.ların candan abbaibıydı, fakat 
lbu ahba.p.ık çocuk doğunc:ya ka
dar sürerdi. Çocuk doğduktan 
sonra ortadan hami.'.elik ka.lmır 
yınca dostluk ta biterdi. · 

O dakikaya kad8'1' her doğuran 
:kadının damarlarında sıcak kanı 

kaynadığııııı, kalilıi bin bir çeşit 
ılıeyeca.rua attığını hıç düşünme -
rı.iştL Her <Uığuran kadının afk1'
laruıcak !bir saad<lti, ağlanacak 
lbir feliıkeli olduğunu a.klın.a ıbile 
getirmemişti. 

İşte o dakikada ilk defa düşün
dü: 

---Oariıp şey, ben iman değil 
miyim?. 1 

Ve ıhastalanm düşünmeğe baş-

ladt • 1 
19 numara nerede ise doğura-

cak; beni iki sefer yalancı ağn- l 
!arla aldattı. 

4 numara iki ~n sonra kalkar. 

GÜMRÜK 

Gü:=~~e~:e ~~~:~~lı!~r 1 
kurs açılacak ve mesleki ıbi:gile
rinı arttırmak istiyen memurlar 
!buraya devam edeceklerdir. Kurs 
ıan çıKa<:aklıtr evve1kı vazifele
rinden terfi edeceklerdir. 

9 numara enjeksiyonlara yeni 
\laşiadL 

Tam bu sırada 17 mınıaranın 
önünden geçiyordu. 17 ·numara 
kendi hastası değiLdi, doktor Se:ır• 
finin hastas,ydı. 

9 numara.mn önünde durdu, ka
pıyı vurdu. 

İnce, hafif, soluk bir nefesi an
dıran bır ses duyı.4du 

-Giriniz! 
Fıkı·ek AHn aklından geçirdi: 

•Doğuralı sekiz gün oldu. Anne
si ~eş gün ateş için.de yandL Ço
cuğa süt veremiyoııdu. Bu gece
den itıibaren de uyku ilacın! kes
m<'!li• 

Esma. Binnaz yatağını pencere
nin önü.ne çektirmiıştL Hava çok 
güızeldi. Temiz kırmızı damla.rııı 
üstünden, tit ötelerde deniz gü -
ınıe:ş altında ıpırıl pırıl yanıyordu. 
Oııta!ık aydınlıktı. Saat ıbeışe ge
liyordu. 

Fikret yatağa yaklaştı; kadının 
ıbeı:dbeyaz .bileğini tuttu: 

- Ne güzel ıbir akşam değil 
mi? 

[Arkası var] 

Yine Anadolu AJansmıo nakletiitl 
bir dlfer haberde de Almanların Bal· 
kanlarda takip elüklerl Polillka p 
tekilde tasvir ve tarU olunm.akladtr: 

•... Diğer taraftan Balkanlarda te
ressüm eden vaziyetten de endije edü
mektecür. Alman diplomasisi çok çetin 
iki i>e koyulmuş gözüküyor. Biri Bal
kanlarda ve Şarki Akdenizde İtalyan 
ve Rus menfaatini telif etmek suretile 
Türk - Fransız - İngiliz paktını hil
kürru;üz bırakmak ve d.iieri de Uzak 
Şarkta J aPonya ile Rusyanın arasını 
bularak ambargonun kaldırılması te 
sirlerini azaltmaktır. Bu iki hedef elde 
edilmiş olmaktan henüz çok uzaktır.> 

Bu haberlerin ne dereceye kadar 
doğru ve vikıalara nıüstenlt olduiun1t 
tabii isabetli bir surette ta:rtn edeme· 
7b. Ancak, Balkanla.nn ve Balkanlaı 
vaziyetinin son zamanlarda yine birinci 
derecede dJplomatlk meseleler aras1n .. 
da yeralmıya başladıj-ı mu!ılellt siyasi 
faaliyetlerden anlaşılmaktadır. 

Bfr taraftan Ba•••nl&rda Türk .. 
İngiliz • Fruaaa pakt.anın 1vücade ,-e ... 
tirdifl salim ve em.nıyetll vaılJ'et vtı 
onun !abli faallyellerl vardır. Dıter 

tanıtan, İtalyanlar da Balkanlarda 
faal bir politika takip elmektedirler ve 
Ywıan - italyau mtln ... balındakı son 
değişiklik bunun bariz delU!ertnden 
biridir. Almanlann da her ne '°kUde 
olursa olsun kendUerlne rire bir Poli
tilıa takip elmeleri Y• Halitan ı,ıerin• 
ha pollllkaları dahUlnde labkamel Yer· 
mek lııtemeleri lablkllr ye yadırpna 
cak blrşey detııdlr. Aneak, bllliin btl 
nsl7eUer Ye kartılıkh poliUka em. 
yanlan içinde birinci dereeeıfe ....ı1el 
almak Ye her ttirllı nilfm miicadelesl 
karşısmda Balkanl•nn eamb'e& n 
lsllkraruu mahalaa elmek 1lne b_, 
Balkanlılara dıı.mekı..ıor. Balkan deY
leUerlnln bir arada. tam bir Yllak Ye 
tesaıı ülle tek Ytııbr llzerlnde barekel 
e&melertndeıu ıttsma ve f&J'da b8 ve
sile ile bir lıere daha en bü:rill< ve bir 
an ene! ifası ururi bir illkil halinde 
kendisini orlaya ko)'makl&dır. Muhak
kak kJ. her türlü harici tesirin ve re ... 
kabet miıc.adeleterlnia Onüne ancak 
bll&Tari.tı ve a&aitiko7a mahafazan 

•lar edinmiş b
0

ir Balkan birlltl ceçe
bllir. Türkiye - Yunanistan - l'USOl
laYJ'a •e Jloman7aı11n blrlblrlerlndea 
lstecllklerl hl<blr '°" yoltlnr Ye nal-
1etlerl tasavvur e&tliimtz bloku vil .. 
ende •etirmiye mi.nJ deiildlr. Bu anda 
yine bu hayırlı ft atarıu teşekkiile 

ka~ı tek siyasi ptlrib. «allba Bulp
rlstanuı mubalaza etıljl vasiyet olmak
ta deY&m elmektedlr. Eter. Anııdola 
AJa.uınm :vakanya naltleltltlmla ha
berindeki Bulnri>tana ali faaliyel 
menalan dotra lııe dootamu Ye lı:om
f1UllUZ Buırarlslan kendi bal ve lııük
ball namına llç ıı.. kaf19 toprak ut
randa pek tebllkell bir 071111 onoyor, 
demekılr. Bulcarislan haklkalm Ma
kedonya komllaeılannm yeniden la.a, 
llJ'ete reıı-ıne röo 71DD1Q'or ve Bal
kanların ka~a &esamih riste .. 
rlyona bunun dotarabUecetı ilubel
lerden en müelllmlnl Tine blnal ken
disinin fekeeetl mnhakkaltlır. Bu tak
dirde Balcaristan ateşi!' OJ"llQOr, de· 
mekllr. Cenubi Dobrlceyl Bulrarlslana 
llbak etmek Ye Akdeolııde malıreç e
dinmek belkl bir milli Bolaar ülküsil
dlir. Fakat. ybıe m•hall;kak ki, bunUll 
tedbiri.. Makedon)'a komita 'ılarının 
Ballı:anlan kan,lırması ve Balkanlan 

kantıl<lık. halli. bir bakıma cöre 1ııu7 
ıeUrmelerl detlldir. N!ba7et. Bolau 
do!itlanmıan bu kadarcık Dasit bir 
hakikatten leratül ı d•bUecelderlne 
asla kani olmadıimwı için Ajansıa 

nalddllil ba habere inanmak lııteml
yorıız. Balprlann iııUlıbali ve meotaall 
ancak Balkanlann aalb, bilrrlyel n 
lslildillnl muhafaza elmek hususun
daki mesaide mündemiç olabilir. 

Aksi halde. Balkanların roçlrec•tl 
her~ancl bir buhranm Bulgarl~tanı da 
:.:mı tesirin ,ıddell lle anacatını :ıan
netmemek hataların en bü7üiil olar. 
Ve- metlııır Türk m ... ıldlr: 

(Arkua S flDol MJ'fada) 



Kral Karolun Teklif 
Ettiği Balkan Bloku 

(Bas tarafı ı inci sayfada) 
Amsterdam, 6 (A.A.) - Tele

ffdf gazetesinin Berlin muhahi
r1 ~azıyor: 

Ti.ırk - Fransız - İngiiz mua -
hed e;ınin akdinden ve Amerika
da sH&h ambaııgosunun kaldınl
masından müttefiklerin büyük 
ıst.f deler temin edeceğine Berlin 
muhakkak ııarzarile bakmakta -
a r 
Dığer taraftan Ba!.kanlarda Al

rr a - Sov}e! nüfuzundan kur -
tulmak için yeni bir !eır..ayül lba.ş
gii9.erm11Ştir. Bu vaziyeti Alman
v a derin bir alıika ile takip et -
lTH .. ' K; edir 

Bundan •başka Amerikada am
ba..r.ı;onun kaldınlmış olmru;ını 
A'man mırlıalili münferit bir 
vaka gibi telilkki etmemektedir. 
Arrıerıka 6ilıih ambargosunun kal
dırmakla Avrupa i~lerino Al -
manyanın hiç de istemedigi bir 

alaka gosterdiğini isbat eylemiş
tir. 

VON PAPEN GELİYOR 
Sofya, 6 (A.A.) - Almanya -

nın Ankara büyük elçisi Von Pa
pen 'bu sıibaıh saat 11 de buraya 
gelmiş ve Bı.hgar Başvekili Kö
seivanof ile görüştükten sonra 
ak:;am saat 16.20 de Türkiyeye 
hareke-t etmiştir. 

HARP !.3TİKRAZI 
Paris, 6 (A.A.) - DaLy Mail 

Pazetesi, yakında, yüz elli milyon 
İngiliz Jıralık bir harp istikrazı • 
nın ilıln edileceğını bi:dırmekte
dir. 
MAKENZEN ROMAYA DÖNDÜ 

Roma, 6 (A.A.) - İtalya.ıun 
ılıarp karş : sı.rıdaki vaziyeti hak -
kında hükıimetine sarih izahat 
vermek üzere 30 !lk!e.şrinde Ber
line gıtmiş olan Alman.yanın İ
talya büyi.ık elçisi Von Maken -
zen bugün Romaya dönmüştür. 

RAPOR MESELESi 
Pr. Fahreddin Kerim Peyami 

Safa'ga Cevap Veriyor •• 
(Bas tarafı 1 ıncı sayfada) 

kalmryacağı da taıbii adde-dicebi
lir. Hadise, bizi doğrudan doğru
ya alakadar etmemek,e lber3'ber 
enteresan bir mevzu teşkil ettiği 
kadar o0ir müdafaa hakkı.nıı da 
ih, va eylediüi için doktorun 
~ktu.bunu aynen neşrediyoruz: 

,30 Teşrnievvel tarıhli Akşam 
da mekl ep hıiıaıss.lhhası bakımın
dan okU:larda devam meselesini 
yaınrı: ilmi gözle tetkık etmiştim. 
.Bu meselede ayn bir tez müda
faa eden Peyami Sala 1 Teşrini
sani tarihli Cwnhuriyette maarif 
davası adlı yazısında mütehassıs 

"" doktorların görü.şlerıni de ten
k t ııtmi;; ve yazısında •mütehas
sıs rapor.;arın;n veya rapor müte
ha.>.>:slarının iddıasınca• diye bir 
ciımle lrullanıruş.ır. Tabaıbet ve 
ihtisas i.emiıııde rapor mütehas
sıs . dii(e ıbir şey mevcut olmadı
j\ından deııhal bu tabirden Peya
mi Safan:n ne demek istediğini 
v herha~i lbır imiıı;ı ,·arsa açık 
yazmasını ve lhayatta ilmi ve vic
dani me6uliyetı.orini müdrik ola
rak yaııdığım her satınn hesabını 
vermiye kadir bulunıduğumu bil
diren bir ceva.bl gazeteye yo.D.a
dım. Bunu .aynen neı:;re.memekle 
•beraber o tabirin cÇOk rapor yaz
mış. 1tiınat kaızaıuru;; ihtisas sa
hihi demek olduğunu fakat böyle 
iftihar e<il<ecek ıbir tabirden dost
larııwı neden eod~e ettiğini an
layamadıklarını •ertesi )(Ünü not 
tıaJinde yazdılar. Fa.kat bu not
lan da •beni tatmin etmedi, her 
ne kadar rapor mütehas6161 taılıiri-' 
nl kendi düşüncelıerıne göre iza'lı 
ettilerse de notlannın sonunda 
bir de endişe ve kuşku izliıfe etti
ler. Ona da deMa; cevap yaza -
rırk meı[lıumu şüpheler yarata -
cak .bır taıııır .karşısında 20 sene
ye yalwı meslek ha:yatı olan bir 
tıekiın tarafı.odan gösterilen has
ı;asıyetın mooen.i ve iç.imai bir 
'Vazife olduğunu. yüksek ta'hsil 
ijlenQliğine hitap şerefini duyan 
hır hocanın husu.si ve resmi ha -
yatında hassas bulunması ica
obelt iğini, meslek ve tıp ahlakını 
esas tutarak yazd~ her raıpo
ru.ıı daıma hesabını vermiye ha
zır lduğumu söylemek suretile 
~ö.;krdiğim hassasiyetin sebe
lbinde ne endişe ve ne de kuşku 
mevzuubalı.s olmıyacağını .bildir
diın, bu cevabımı da n~etme -
dlıer, yalnı.z ha.kkımd:ı. iltifatlar
la Işı ıpazardan pa.:ara ınizaı!ı sü
tununa havale ederek dostça bi
tirmek istediler. Fakat ben me
seleyi bu tarzda iphamla kapat
mak niyetimde değilim. Kendile
rir.c ve ıbu vesi.;e ile efkan umu.
miyeye arzedeyim ki, •iradeleri
ni aşan selbepler dolayısi.e de -
vam edemiyeceklerini• söyledik
len mevzuu ve imayı kavradım, 
m;ııtÇa söy1cmelerini istedim. Söy
lcmecu.cr. Onlann e6irgadikleri 
ıbu i:zalu müsaadelerile kısaca ben 
vereyun.. 

Kendilerinin devam edemıye
ce ·erini yazdılolan bu mevzuda 
dost! nnın QOk kuvveHi o:t!uğu
rıu iıusinler. Ve söybyecekleri 
lıir şev varsa hiç çekinmeden 
ı;öylesınler. Zira tıp ve vicdan 
alı..akından bir dakika dışarı çık
rnadı{ıun bu vak'adaki mevkiim 
Jrnnsult aı;yona davet edilmiş bir 
ımüı.e!ı ı.sın ilıni ve mesleki ka
naatlJJl izhardan ibarettir. Bunu 
yapaııken de bir saniye ne letiir 
altında l:aldım ve ne de .bir zaala 
ıı;j!radun. Müteaddit resmi ilıti
ıı:ı.s makamlarJn ııı süzgecinderı 

geçmış olan bu istişarenin ne l<A
nun ve ne de mes.ek aılıliıkı cihe
tinden hiçbir zayıf tarafı olma
dığını her vakit ve her vesile ile 
siıy1erim. 

V.ak'anın akaıbııııde .benı isti:şa
reye davet eden müdavi hekim 
bugün mem,eketin en büyük bır 
s>hlıat müe6Sesesı (sabık Cerrah
paşa şımdı Ankara Nümune has
t&:lıanesı Başhekımı) ıbaşında b:.ı
ltınmaktndır. 
Mcse.eyı adlıye kana.:ından 

tetkik ederek karar veren sa.iıhi
yetli mü.ehasısı.s heyetler de (Ta
'bibi adli, müşaılıedohane ve mec
lisı t tibi adliı hayatta ve vazıfe
ieri başı.ndaıdırlar 

•Bir hakikat ka:ımasın Allahım 
alemde nihan. diyerek bu vak'a 
hakkında tıp ve vicdan aılııiikın
dan hiooir suret.le aynimııyarak 
yaıpılan 1>1tışareyi o zaman sa..ii- • 
Jıiyettarlara bildirmıştim. 

Bu.gün üzerinıdeı 5 yıl geçmış 
bulunuyor. Vicdanen mii.5leri -
him, Gönluın çok arzu eder ki, 
P~-yamı Satanın yazısılc ortava 
çıkan bt1 meseleyi bütün tefer
rüa.i . .;e izaıh edeyim, zira vak'a 
bütün ta.fsilatile dosvamda mah
fuzdur. Ne tasni ed~ ve ne de 
tes[r aıtında hazırlanmı.ş bir ra
por hi;;bır vakit mevzuuıba1ıiB de
gil'dir. Birkaç yıldır devam eden 
bir fiskosu red ve cerh f!rsatını 
ibayatımda bana vermış olan Pe
yamiye teşekkür ederim. Yine 
bu münasebetle bir noktayı da
ha iz~h ede; im. O s.rada ve bf..iı· 
mare $avialarda mıılıterem diğer 
ıbir mütehassısımızın ıstişareye 
davet edülıgı halde reddett iği 
söylenmı;;tı. Her hangı lbir has -
tava ~avet edil p recıdetmek he
kimligm şıarına uygun olma.dığıı 
dall bövle bır hadise vukuföulına· 
fllliitır. O mü:etlıassts;mızın da 
haksız VJ're günahına girirneme
si.ııi dilerim. Açık olmak hayatı
mın he köşesinin he.saıbını ver -
mek şıarımdır. Bu işde <bundan 
dolavı hassa..iyet gös'.erdim, 'bu d. 
en tabii hakkımdı. Mensup oldu
ğum taıba:bet mesleği de bunu 
emreder. Bu cihetten. dolayı me· 
se:enin yalnız bir gazetenin sü
tununa has1""dilme;ini doğru lbu. 
mad•m. Muhterem gazetenizde 
de neşri.n.i rica ediyorum .• 

Prf. Dr. FAHREDDİN 
KERİMGÖKAY 

Norveç Alman 
Protestosunu 

Reddetti 
~R~ tarafı 1 inci sayfactal 

maa mulahatcüzanna bir nol tevdi 
elm1',tir. 

Oslo. 8 (A.A.) - Norveç a.lansııım 
Dı Uru kay dile verdlil bir habere ı-ö
n, CllT of Fllnt'IJı hamulesl Bo,...en 
limanında oaltlnııf ye luıraJoa çıloa -
rılmqtır. 

CltT Of Fllnl 'npıınınım başka ber 
hancı bir hidlse;re maruz kalmamuı 
l<:ln Norvee'de müzaylde Ue atılaca
iı haber verilmektedir. Ba suretle 
vapunm Amerlka7a dönmeli lmk1m 
kmln edtımlf olacütır. 

Cağaloğlu • Nuruosmaniye 
Caddesi 

Nuruosımaniye ile Cağalxığlu a
rasındaki caddenin 'beton ıre:uar
lan bu sene tamamlanacak, yQl 
,gelecek &ene yapılacaktır. 

Türk - İngiliz 
Fransız Paktı

nın Müzakeresi 
(Baş tara!ı ı inci sayfada 

Jt.rJnl intihap e7lemt,Ur. Bu seçim 
neticesinde: 

Biılçe Enc&imenl: 
JUya.set.e, Genarel Burha.neitiıı 

Duker cKırklareli• Reis vekilliii
ne 1.'ahsi.n Coşkun c.Kast.amon11» 
l\Jazbat.a muharrlrlijiııe SalU 
l''lfl'"ı cKocaelh Kıtabete Fakihe 
Öymen cistanbul•. 

Nalu Encümeai: 
Riyasete Azb Sami İller .Er

zincan• Mazbata muharrlrliilne 
İzzet Arukan cEskLiehir> Kltabe
te Abdurrahman Naci Demlrat 
cStvasa. 

Sıhhiye Encümeni: 
Riyasete llu.sameUln Kural cAt

n• l\fazbata muharrirlJfi.ne Dok.
tor Hasan Vasıf Somyürek cGlre
ıun• Kitabete Fat.m& )lemik .E
dirntıt. 

"'lilli l\lildaafa Encü..meııl: 
Riyasete General Kazım Sevük

tekin c.Diyarıbakır», Mazbata mu
harrirliilne Şükriı Koçak d.rı.u

rum», KUabt'te vehbi BU&'in «Kon
ya». 

l\laarit Encümeni: 

B.tya ete Rıdvan Nafb Etcuer 
cFtlant~a•, l\laıbata muhanirUii
ne İbrahim Abaddln Gövsa cis
tanbub, Kltabele Şehime Yunus 
«İzmln. 

~Ieclls Besapla.n Tttklk EncU
menl: 

Riyasete Muhar • lütll Kaııau 

cCoruh», .:\ol~:ı.bata muharrirlljine ı 
Ziya KaramurseJ cht.anbul:t, Mıi.
rakıpllğine lbkkı l_',rı-un cVan>, 
Kitabete Rıfat Araz •Ankara». 

Dahili.Je Enrümenl: 

Riya.srt.e Cemli Unaydm cTe
kirdai•. Rel.s Vekllllilne ~.\W Tü
ztın cCoruh», Ia:ıbata Mub:ırrir

IJilne Edip E,...ln olllardln•. Kita
bete Ziya Rakant cYoı.pb. 

Arzuhal Encümeni: 

Riya"cte Gen~ral İhsan SOk
men •Gire-sun», ::\Jazbata mubar
rlrllilne lla.mdl Yalman cOrdu», 
Kitabete :\felllıa l'la.t cSamsun:t, 

İk.hsat Encümeni: 
B.lya~t"tr İsmail Sabuncu .Gire-

, uıu, ~azbat.& muharrırı;aıne Dr. 
R..,,lıu Kalay •Niğde), Kitabete 

1 
Ilamu Erkan c.ı\.fyon». 

Ziraat En~amenl: 
8.lya'iete Rahmi KOken chmın, 

Mazbata muharrlrllilne Yaşar Ö
ze,- c:Manlsa>, Kıtabete Tevfik 
Karaman .se1lı&n>. 

!tlall1e ı:ucümr.nl: 
Rf1a...wtt- Atıf Ba::rmdır «İstan

bul», Mazbata muharrlrltine Kc· 
matettln Kıimil cRlze», Kitabete 

1 
Nasuhi Baydar cMalatyu. 

.\dltyP ı:ncumenl: 

Riya~etr ::\lünlr Catıt cÇorum•, 
Mazbata .. Jubarrirlitlııe Şina.sl 

Devrin .Zonguldak», Kitabete 

Galip Gültekin cKon)U. 1 
Tc kllltı Esasl1e Encumenl: 

B.1.ya&ete Recep Peker cKütab· 
:ra•, J\tazbata muharrirlfiine Neclp 
All Küçtika cDenWb, Kitabete 
Recai Erişkin «Tokat•. 

Barlc::iye Encümeni: 

Rll'a•ele Saffet Arıkan .Enin
can», Mazbata muharrirhğlne l\.fu
zeffer Göker cKonyaıt, Kitabete 
Şükrü Esmer «İstanbul•, a)711· 
m11Jardır. 

Harp Şiddet
leniyor 

[Baş tarafı 1 inci sayfada] 
g1 takdirde 'Patlayacak nev;den 
bombaları muhtevi dizi dizi kutu
lar atınakladır:ar. 

Alman.ar Sarreguemiııcs'in on 
mil şarkındaki Cohibach yaylası
n. da bombardıman etmekte ve 
185 rk obüsler ku!.anmak.adır -
!ar. Bu obüs.er, geçen harple ol
duğundan da.ha fazla tahrip kuv
vetini haizdir. 

Faris, 6 (A.A.) - 6 Teşrinisani 
Fransız resmi tebliği: 

Ceı:lhenin birkaç yer1nde mev
zii topçu faaliyeii olmu.ştur. 

Berün, 6 (A.A.) - Yüksek ku
mandanlık !Elbliğ edil or: 
Cephenın ıbazı noktalannda is

tikı;af unsur.arnın faaliyeti görül
müştür. Topçu faaliyeti az olmuş
tur. 

Bir Fransız tayyaresi, Sarııbrü
ken ya:kininde .bir Alman avcı 
tavyaresi tarafından düşürülmüş 

tür .. ~~~~~~~~~~~-

Fırtına Tekrar laşladı 
Ege ve Marma-ra denlz.lerinde 

tekrar şiddetli lıir fırtına ıbaşla
mıştır. Küçük vesaıt limanlara 
s.l(ınmı.:;tır. Büyuk vapurlar da 
~çlükle yo~arına devam ede -
bilmektedirler. 

1!1'ağcvı~ı 
Bahçeli Apartmanlar· 

Bahçesiz evde, hele l'&z.ın. nasıl 

oturulur? Buna bir turlü aklım er • 
meı. Ev olsun, apartmıan olsun, 
pmscle clbl, muşamba gibi, kaput 
ı-lbl, halla çanla ı-•bl birer mahfa -
udan başka nedlr sanki? insan bü
tün giınlcrlnl, yani yal on iki ayını, 
biç lçlnde.n çıkmadan bu mahfaza • 
!ardan blrın ln içinde nasıl ı-eçlrebl -
Ur? Gamsele, muşamba, pardesü, 
palto, kaput, hatti ıemslye nasıl yai
mura, kara, soiuia., cüneşe kaf'1ı a
lınan ve zemlıı ve zamana cöre sıi1-
ııak.larsa evler ve apartımanl•r da 

kendilerlndrn beklenen faydalar ltl
barlle 7ine zemin ve zamana cöre bi
rer ıfmaktır. Fakat çok enfes bir 
:&Iayı.s aktamında, çok ıatd bir Hazi
ran sab&hınd.a, ook sıcak bir Temmua 
örlesl veya aCll>iloS ikindisinde, bah
çesl.x blr evi. yahut bir :,ıparbmanı 

neylemrll? 
Vakla htr lstedltlml• zaman, her 

mevsimde çlçefl1 çiçekçiden, meyva· 
,-ı manavdan. zerzevatı zenevatçıdan 
isted1iimiz kadar bol bol alabiliriL 
Ala.blllrb: amma. bahçe demek sali 
çiçek, sade meyva, yalnız zerzevat 
ve 7eşlllik demek deiJldlr. Bahçe de .. 
meli: evlerin, meki.nlann yanında 

mev!ilmlne. zamanına göre ca.yet hOI 

ve bulca bir iklim demektir. 
Belediye. şimdi blr kı:sun bahçesis 

aprııma.nların önime blrer bahçe ya
pılmasına karar vermışUr. 

Çok yerinde ve ı-ü.2.el blr t.edblr
Fakat önlerine böyle birer bahçe ,...,. 
pılması mümkün otamıyan aparh .. 
mantar ne olacak, onlar yine e!'kl.sl 
r:lbi bah('esJz mi kalacaltT Bana ka • 
lına. böylelerinin de en üst katlan
na, tıpkı Sf"mlraml!ııln ac;ma. bahçe
leri clbl birer bahçe- kurmalı! 

OSllAS cnıAL Ki\ YCTTI.l 

Bakanlar Ve 
Almanya 

(B:ı.t tararı ı inci .uyfada) 

- ÖtUt veren ('Ok olur, ekmek ve
rrn az bulunur! 

Bunun içindir ki. Bulrar kor.:ışula

runızın bir tlkım vilt \'Pya ha' allrre 

1
, kapılarak R:ı!k:ınl:ırın ~ulh, nlıam ve 
istikrarının boı:ulmasına fırsat vere

l bllrceklerinl bb; hıi.ll ümit etmek ıs

ı temiyoru7. 

ETE.il İZZET BENİCE 
(Son Telııraf'tan) ........................ _ .. 

ı ı-A HAl82Rl.ER • 
!. ...................... J 
* Vilnocia YahOO..er &ıeyoh.ıi.ıde 
bazı ha.ıcse.erin cereyan etme
si uz rır.e birkaç bın :yahudi 
Sovyet.C'r B,rliğine i •• ica etmiş
i r. * Alman haberlere ~re, Bre -
mcnuen ilk defa çıkı.:; yapan ye
nı bır Alman den.zait.ı gemisi, 
4 teşrinisa.n c.!J batmıştır. * NevyQrkta kabotaj kumpanya
ar;nın aoker ve müs allıaenıie

nn.n ba.ş.ad.k..an .grev devam 
elmekteolr. Uz aşma :Culun~i
lecogi san.;mama.kta<l,r. Grev, 
be; bin dokere ~Qmiid.r. * Hind:S:an valliumumisi, bir 
nu uk ırad ederek Hınt siya.si 
fırkaları şei.crı l«~ yapılan gö
rıi.şrr.ekrin .l\lecı:sıler e Müs1ü
rr..anlar arasında nQktai nazar 
fü.i!if..arı s®cbile miısbet bir 
neticeye iktıran edememiıı ol
duğunu ıbeyan etmişt.r. * he.çıkanın Ber.in set:ri Al -
man ta:yyare.ı.crinin B~.çika a .. 
razisi üzerioııden uçmasını pro 
test.o etmış.ir. * Cenu::ı L.tvanyaı;ını.n Alytus 

1 şclırind,e Sovyet kıı.a.arın..n gir
mesi için ica.beden bütün ha
zırlıklar yapıımıştır. * .3aii -cenah mahal ili, hükılıne -
tin ittihaz etmiş olduğu teıııkil 
toobir erine rağmen Fransada 
inkişaf etmek.e berdevam o,an 
.komünist fa:Liye.inden inf:al i
le habsetmektedır * A.ı.balag gazetesinin ôğrendi
j!ine göre, M·sır hi.ıkıime.i Bük
re:ı ve KabJde ·birer e;çilik ih
das edecekm. * M..sır si) a6i maıhalilinde ,beyan 
olunau4una göre Kral Faruk 
ile Ba.şvekil Ali Mahır Paı;a a,.. 
rasın;ia uzun bir muliikat ol -
mu~ ve mevcut iılıtiliıflar ba..le
dilm4tır. * G-0vannı Marinel1i, İtalya mü
naka.at nozaretı müslcşarlığı 
;na tayin edilm4'ır. 

----<>-

Fin - Sovgef 
Müzakereleri 

lllaş tarafı 1 inci sayfada] 
Sovyet - Finlandiya müzake -

ratı normal şekilde devam ve ya,. 
vaş i.ııkı:;af etmektedir. 
Finlandıya hükıimeti Mosko -

va raıporlannın tamamen tetki
kini mümkiın kılacırk hususi bır 
komisyon tayin etmış olmakla be
raber Finlandiya muralıhasıarı 
•hükumetlerinden yeni talimat 
beklemektedirler 
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Sovyetler Ve 

Almanya 
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1 

getirilen ecnebi Mütehassıslar teda-l 

vi sistemine hiçbir şey ilôve Etmediler 

<Bat t.ara.tı 1 inci sa) rada) 

rek harbe c1rmHinde de esa en hit 
bir menfaati 7oktur. ~imdlkl halde, 
İtalya A\.-rupa harbinden bilaralııit 

sayesinde e..n çok mali ve i tuadl 
menfaat tf'mln eder ha idedir. Bu 
meııfaa.Ucr.ııl h rhanı-1 bir a ın ve 
üstlin fayda. yw.de yü.1 nıuval!akl-

7et lhtlnıall olmadan aklbell meçhul 
bir harbe terk.etmek lsteme:ı.. Blna.
enale7h, bu p.rtlar lçınde ve lıtaT$1· 

sında Alma.n7anın ne Sov~·eUerle, ne 
İtal7a.ıılarla., ne de Japonlarla rıu ve 
askeri bir teşrü:I mesai temin cdebll
melerini:D. lmkiLnı yoktur. Alma.D.ya7ı. 
bıitün d.iplomahk ı.etebbUslerıne ve 
arzularına ratmen tek b~ına kalmış 
bir halde saymakta hata ihtimali az
dır •• \lmanyanın. Balk.anlarda kan
ıpklık çıkarmak.ta 1mil bir rol ifa et
mesi.ııtn de buı-ü.ıı Jrtn k.tnd ine tt
min edeceii bir fayda mulıhaza "di
lemez. Balk.anlardaki mu\azrneuin 
boıulmasl bitaral kalm;..kta Ymiml 

olan bir İlalyanın da, ovyet Rusya
nın da menfaaUerrne uymaz.. Alman· 
7anın, lk1 devlet mentaaUerJnl trlit 

edip Balkanları lla.vas'ın ka) deltiil 
ihtimal dahilinde Sovyet ve İt.a.lyan 
nü.fnzuna terketmtslnuı hem imka
nı, hem de kendisine l't'Urecei;l bir 
fa;rda olnıadıiı ı-lbl bn ;yolda fili bir 
nütuı.un tesW lçın de So" yetlerln ve 
İtalyanların elele verip harp açın.alan 
icap eder ki, hem menfaat teuUan-

Tedavi tatbikatına gelınce: Yi
ne ben, taşhism konulu.:jur.<lan son 
ra tedavi ta ıbika.ında hiQOır za
anaın gedüt..medıiJ.run ve kal'i 
teŞh~in de getirtılen ecnebi he
.kimler taıafından dei!il müdavi 
Türk hekim.en 1araf.ndan konul
duıtunu, bu teşlıııs ve tco~vı sı -
raıarın<ia hekim.er ara.s:Ma en 
ufak bır ilitılaf -bile ımNCUt o.
anadıgır.a sızi temin ed o.Lrım! 

SJ"oz; kiasık bir ha,,lalık oı.du
ğu iç:n teaavısi de k,fu;;k.ır .. Bı
naeııa.cyh gelen, ge ır i en ecnebi 1 
mü ehassısl r bu teoav.yı tat
ıbik: sahasıı.da gömük.eri için 
ya,r.ız bü"er defa <la kendılcri 
Ata~ıirRil muay-eı,-c c. .. !r.CKlen 
"'aşka oır şey yapmadıLr. 'l eda
vı .:,ıs;.eminc de hıo.Jır şey 110.ve 

etrr.edııer. 
G. irtuen ecnc.b mütehass-•

lar ba~!a Frans!z Fıssır.:ı:e ol -
max. uzere Auna!l mu '"'nassısı 
~ .gn . .ın ve Viyana_ı E~m;:er
ıcı... ıbarett.r 

r~-,;ı. •e 4 dcla lsta.ıı.bu.la gel- ı 
di.. Bir defas·ooa Ankarada A -
tatürkü mı.;avenodeıı geçirm 
t . Bergman datha oonra, Epınger 
ise yat.an saraya nakletmeyi mü
teo:kin team-ı devre5ınl1e b~rer de
fa ge:diler .. F kat .tıiÇb:r suret.le 
müa::ıhaleıcri vaki <ılmaıclı. 
Yalnız F ı~e ile Bcrgman 

aras..r.ı:ıa tıazaKat ıııok asından ae
ğı. de hastaya kan;ı .lıareket ta. z
ı~nndanıbü) uk farklar ,·ardı. Me
s".3 ~ :s:singe muayc .nın net -
ce,ıı:ıoe A.a.urke sırozun çıok de-
fa ted \ · ure m · b t netice-
) c v..ro ğm tekrar ar 

- 1"ı<.><: an; , 61Z. ıh r defa a-
iıa · ı::ori.ı' orum_ Bıır.u cıa ko
l ay~ k.a at.3. acaksıruz .. 3ıroz ka
.b ılı teu a,·.a_r 
Demı. 
Ha.buki B~rgma.n Ata' url.ü 

muayene e + ık.ten sonra !Joedi 
ŞeLn te,·cm ~tlıkıerı: 

- ı as 1, t ~•,~n.n vcrrecğı 
netıce;i ne 'i"kilde t mın edı -
yorsun uz? • 
Sualıne karşı a?aı;ı fıkriıü söy 

!emiş: 
_ Ekse:ans; Kaşeksi dev~i- j 

.ne giren obu ralıa.sızıığınızın te
dav ..si artık oir tali m~cieı<üidir. J 
Bü ün s hhi tedb:r_eri tam mana. 
si.le ta ibik ettirırseniz oırkaç ay 
daha hayatta ~a.ıoloiıirsiniz' De
miş_ 

Bu ıki üade tarzı, iki ıhekimın 
arasında lbu !arkı pek ı.;ariz şe <. 1-
ae o. ta> a koya(: ak mııhiyet euir. 

Atatürk ne FissillJ!er.ın mi.ıs -
lbe. nL,.ce ıı..uıne .ne ae l:lergma
nın :rr.cnfi kanaatine ehemmiyet 
verme:li ... K.fııiık 1ed~vı devam 
e.'.ığı müddetçe tıl:lbi lı.i:zum.ıarı 
taıramen ta~bu: ct.irdi. İ alnız bu 
raadeye de şzlhit oldugum 'e biz
ı:at tekzip ettiğim bır ıhiıdiS'-yı 
anla arak N~et Ömer lro !o.n 
<le >1:cniş ibir lhi.ısnu nıye~l1! hare
ket el.ig · · gust.eren ve ) akın 
!bir ilıareket anı tuttııı;unu ooy
liycıbı.ırim .. 

Tedavi heyetine dahil Q\duk -
tan sonra Antep mebusu A,i Kı
b; ile karşılaşlım. Bu zat ilk ko
nll:Ş'll'lam.ı.ocla şöyle söyledi: 

- Atatürkün sııhhi vaziye'le -
rinde apaçık •bir sa.ı:ıh varmış. 
Bunu rr.üdavi hekimleri Ne;;et 
Ömer Beyden öğrendik. Devamlı 
ziı.Lyelle ıbeden sik:etıerinden 
kay.beLtweri milotann bir kıs -
mını tekrar a.mışlar, 12 kilo.uk 
bir ar .ma milişa'ılede edi.mış .. Za
tııLlnizin de ilti.!:ıa.kile iıışaaJ..ah 
yakın zamanda tam tcıdavi ve ia
dei sfuhat imkanı hasıl olacak! 
Ded~. Taıbii hepim;z föu temen

niyi can ve genülden yap.yorduk. 
Faka: muayenemi yaptıl<tan son
ra bu 12 kilo fazlalığın .kazanı! -
mış ki.o QJmadı.ğını, sirozun se
yir ve inkişaf hallerindc.n •karaci
(:erın yaptığı suaan o cıuğunu an-
ladım. Yine ayni zata: ! 

- Bu kıkı farkı planan sudan 
dır •. Kazan.Jmı.ş kilo de Jdır! 

Di) erek tekz1p ettim .. 
Hekiınlerın vazifeleri, hasta 

nın a1waıi ruhiy ını sarsmamak 
için ona l!ıer tohlıkeyl olduğu gi
lbi söy .en emek faka: yakınlanna 
ve etrafındakılere her mahzuru 
ve neticevi a<;ıkça bildirmektir. 
Halbuki Atati.ırk maneviyatı iti
ıbarile de ol(reneocğı nEtıcelere ~a
hammül edecek karakterde bulun 
duğu için kendısine 0bur.ıar söyle
ne'bilırdi. .. Nitekim Bergmanın: 

- Fen, r~a .kabul etmez? 
Düsturuna uyarak apaçık söy

ledil!i hastalık netu:es.m de ayru 
tahammülle ve uzülmeksızin kar. 
şıu-yarak dinlcmiştı... 1 

Su meselcsı, lbu hastalık'.n ne
ticlllerındendir. Sıroz daıha koır 
tirme ®'•rılc ka.şl!ksi anısında ı-

ken su toplanmağa ıb~!ar Suyun 
alınması tı.bbi bır zarurettir. Fa
kat obunu muıruuin mer t>Oe geç 
aımak faydalıdır. B;ııçook hası:ı
larda def& arla su alındığı vaki
dir. Atatür.oun ra.lıa'->ız..ğı sıra-
5'nda da i.ıç defa su al.ndı ... Bun· 
!ardan ıkı <ie1a.sını ben !bızzat al
dım .. Üçünci.ıyü arka.daşnnız M. 
Kamil Bnk ıumı< o gun sarayda 
cıegıldim Sonradan geıdim .•. 

1Hati.ırk benim su togls.nrlıı:ı
nı s<ıy ley :şiınden oonra lbu m-e>f
le iızerinae hekım1crlç görü ·m~
yi itiya. eaindı. Muayene zaman
larında suyun nasıl tcştkkiı etti
ğini, nasıı aLnacağ nı, aındık -
lan sonra ya]'.lacağı tes.rın mah!
ye ını, t.ekrar su t.opla 'lla hadise
sini soruyor, lbu mevzu etrafın -
aa konu uyorou .. 

Ekseriyetle veııdijtiınız cevaplar 
tıbbi deg,J, ibu hacı.se etraiınaa 
ıdineviyatı takvıye ederek :ş<kıı
deydı. .. 

Hıttta, lk ·ııcı suyu alı;ırnda ki 
birlıı<:ı ~u a_ınd•k an 14 gün son
radır - Atatürk y•ne i2 klıQ!uk 
su mlktarın• fazla bulıııu.şlar. l:ıa
na sormu.şıaııd.: 

- N w;in bu su ibu 1<Joıar faili 
ve az zamanaa toplant11• 

[Arkası var] 

olotof'un Bü. 
yük Nutku 

(ilao"..:ı.nı!ı 1 .ncl • ._vtada) 

Bu memlrkeUn ı-ayret.Jf'rinden bir 
kısmı. billıassa Sovyt-Utr Bırliilnl de 
~urlLk.,ıyerek. harbi ~v~i emıtk hu -

~undaki mrs.ailerl akim kalmıştır. 

Eter bu harp devam rdl!cek olUJ'S& 

.. ki İnclltcre ve Fran...anın idare ma
kamları bunun böyle olması için el

lerinden celen.I 7&Pl7orlar- bat.arat 
mem:JekeUeriD uyu.ı mütemadiyen a· 
zalacakill'. 

Esase.ıı fnD1l da lüve etmelll'lm lıl, 
buıJ&rı bllanıflıklanndan lallfacle e
derek harpten menfaat umQorl&r Te 
dlterlerin.a felilıeielerlndea para 

kuaıuyorlar. 

Eier bana kar$1 dunılmaua flm
dll<I harp biltitn dün7a7a -il bir 
l<ardot harbi halini atacaktır. 

KapJta.lbt memlekeUerm T&d7eWe 
Sov::reth:r birli&'inln vasbeUcrl ara • 

sında bir mukaye~e yapılırsa. bu, hlo 
te kapU.alısUerlu lehine detlldlr. Ka
pi&all.-;t ilem.1 türumil:itür. Dahili 

ku\"'Vetlerl yıpranm.ı,br. Bıitun ser ... 
veUer iktidarda bulunan gnıpun elin

de toplanm11 olma..nna ra!men barp
slz ve emp~ryalı. t SE'r,ruı tlf'r ol • 
maksıun yaşıyamaı.. 

Şimdiki harbin demoı..r..ı,ı m11 -

dataa için J'apıldıı-ı yalandır. Bu 
harpten mes·uı olanların kendi im' -

ieklerlle harplen nqeçmelerl belı -
Jenemez. Blnaenale7h harbin ve a,al 

zamanda kapltallzm tahııkkümunün 

l'enlj!emesl mubtcmeldır. ·ovyeUer 

Birliil buna kat"fı koyma7a azmc7 ... 
lemi:jtlr. Bu suretle bütün btferl1eUn 
ııeflne hartlı.:et etmıt olmaktadır. 

Şurası muhakkak ki, Sovnller Blr
lltlnln dahili resaneu Te enlernaQ"o
nal vaziyetinin takvı,-esl J'aİDLI Soy .. 

J'el mllletlnlJı bir va.ır .. ı deill. har
bin süralle bilmesini Jsle7en her -
kesin menfaati ü:Uusıclır. 

Jılololot dahlll sl71Mle lnllkal o
derek '°yle demiştir: 

Ecnebi devleUer itin plı1&Jl 

Troçk0lel hainler ı-erelı Kafbsyada 

ve ctrtk dJler yerlerdP la! arladLklan 
elnayet plinlarını tabak.kut ettire ... 
memlşlerd.lr. SovYeUer Birllil, aar • 

sılmamış, mütlelılt kal.ınqtır. Ve da
ha ceçenlcrde topralı.:lannı crnlşlet ... 

mlfUr. 
Kapitalbt devletler. htr an biru 

daha açıkca. cörü7orlar ki. SoV7eU r 
Birllıl. rönnck lstedllderl ı-tbl deill
dlr. Filhakika 0 0V7eller Birlltl knd

retlldlr, pa.rr:ıtanma-z bir kUtledlr. 
İ.stıkbalde ne ılbl imtihanlarla kar· 

ı;ılqacaiunw bllmironu.. Fakat bil
dliimh bir ff'Y varsa o da devıetiml
..ın mudafaa kudretini daha al;yade 

artW"acaj1.lnızdu. Uarüt.en I' l~ek 

hiçbir tcYden korkumuz yoktur. So•
yetler ltin en 171 .&iyasctln ulh slra• 
seti olduj'una kaotb. O aJh 1711sett 
bize blr eoıı muvattakl7eUer &emin 
etmlt bul'1DQOr. 

LeolJı ve StaliJı parllslnden llham.ı
m alan mlllellmbla azim 1'0 iradesi 
itle budur. 

lllololofun nutku ual 19.U da bil
miştir. Nullıunıı "11emete 11.U da 
-.ıamqlı. 

r :m., hem de her iki de,·lct bltarallıia 
azami dikkat a.rfcttlklerine .röre 
böyle bir ihUmalln dr yeri )'bktur. 

Havas'ın saydıtı bütün i!• :mailer 
içinde haklı olduj'u :ralna l:..r nokta 
nrd.Lt ki. o da 1ıba!J muharebenin 
henür bllmedlttdlr. Anrak, bu mu
harebenin ne seyri içinde. ne de bit
mesi sırasında ovyet Rusyaııın Al· 
mantarla birlikte harbe clrmesl ve 
muharebeyi bir dunya barbint e-e· 
vinn~sl lhtlmall asla tahakkuk. etmt-
7ecekUr. 

Şİ'KRi1 AH~IED 

j Gti"tiN lENKITLERl 1 

Küçük Mikyasta Cpera 
Olamaz 

<Baıı taralı ı mel sayfada) 

olmadıiını. kurulacak olan miıes.w
seye kuçuk. ınlJQasLa bir opera de • 
nilm~den anll)'oru.:z; ancak ku.çıi.k 

mikyasta bir operanın ne demek ol· 
du.i'u.nu anhya.mıyoruz~ bunu anla. 
aıaia da lmk.ıln 7oklur. Ba.fl:ı.D61Cl, 

&oplulutu, sonu olm11an bir opera mı 
pldınp 5-07letece1ld 

Filvaki İstanbul i;jehlr Tl70lroı;una 
bailı b.r 40hlr opereU vardı. Fakat 
bu. prk.ılı 07wılara da operet danı6& ... 
sını ı-ene bi.1 vurduL Asluıa bakarsa· 
na vodvil o:rDU7ordıı.l<; bu bakımdan 
.işin f&kaJa t.abammulu varcb. 

Eier beledll'emı. Avrupadan dö-
11.en lld dn.'al.kirm et.rafına aesa.i2 
sa.hııe san'alkiLrlaruıı koyup bir opera 
7apmak iasavvuru.nda ise, bu tuav • 
vurunu tatbik saba.\ına koymamısmı 
aa.mlmlyetle tavş.l)e ederiz, ciınk.U bu. 
bUJ'ü.k bir hata olur. Bt"lediyem.ialıl 

p.kaya &ahammüliı olmı.J'an böyle bir 
hat.aya du.şmemesinl kmenu.1 ederiz • 
M.eier kl, BU.krq. Sofra OPf'r&Sl de
rec~ inde bir müc.sw:tie ku.rM"a.k ele:· 
mantara ubıp bulun un. 

Eter beledlremb bu dem&nlara. 
malik deiilse Avrupadan dönen ses
li san'at.k.UliıLrUD.lZd.an ancak tehir or· 
keslnsında ı.t.tade etmelidir. 0-
~ra t.ecnibfflnin &eL'ltlll An.karada 
T•kınılao tat1111Ş ve bu lfla lecri
be7e tahammiılö olmadıtını yak.tndan 

ı-önnutLUk. ondan nra opera mrk· 
kblnde blldaUı ı-ençlerl hlllı:bal lçla 
haorlamaia baııladık. 

Telı.rar edelim: Na'11 ı..t huıeU 

ta•I• ,tek kanatlı tayyare, dlrel<ıil -
TOllSm olemobll olmaısa, küçük mlk
nsta opera da o1amas.. 

SELAMİ İZZET SEDES 
------------
Mühim bir karar 

J13aş tarafı 1 inci 53\ fada] 
lıhıde latan CumbıırlJ'et hiikilmell, 
5iş"asi vubeUn aldıiı aon lnklşaflan 
söxöniillde tutarak, ihracı menedilen 
btrook toprak malı ullerl Ue Jign!llf 

tabi hıtulan mühim birçok ibra<. 
uıaddelerbnb uzerine mevzu ftvkali

cle tedbirlerin ldamcslnt hal n huum 
•Ormlyerek mU111tab il ve koylilDü.D 
refahını da birinci dtrtc.·de tutmak 

sureUle: 
2111869 sayıb kararnameye bakb 

et• . yılı llsk7e dahU olan ve Ihruı 
111enedUen mahsuUerden: 

Bnelye, nohul, fasulye, merı:bnek. 
börıi.lcr, fll", burratl, dan. pam~k lo• 

ı bumu, kepf'k, prlna yatı. kt('f •·ılı. 
..,7tınntı. kendir, tetenlohuınu. her 
nevi konserve, ker~telerden ;ralnu 
ftrml&IlDl•-t ka ın ve katran kereste
leri Ue Jb&nsa tabi tutula.o ve c2• 
aum.arab lbteye dahli bulunan tiftik, 
barsak. balmumu. kU('ük bq bayna 
dtrilert. yumurta. 'ltytln tanesi. n· 
sam. bakla ve aoya fuut,.eslnln.. 

2/?005 uyıh kararumenin • 1>, 
«2• ve- cS» ü.n.-d madd 1 hôküm1erhı· 
den istifade ttd~n memlekeUrre ihra· 
cmı erbest bırakılması ve bu Uç a
nıt memlttket harlchutelı:I yrrlrre lh• 
neını lisans usutUne tabi tutulma,. 
takarTtır tlmlştlr 

-

-

'Ji 

• 
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Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUC!.U -

A.q. U,H - UlN - 11 llw. 

.A.P. 11.7' - - 1'& 99 &w. 
l&D- Ul-1.16&• -7 2 inci Teşrin Salı 

Sw ıt.30 ~ ve -mıeı.e& 
&aal a;ratı. Saal U.35 A- ye mele
orolQjl laaberleri, ııa.aı ll..H 'riirlı; 

mıiziii. Calaıılu-: B- Kam, <Jev
de' Koa.ııı, B.eşM Erer, Ba&an Gür. 
l - OkllJ'aD: Necmi 1'lza Ah-. 1-
!iullaoa>'ec&la -eri, 2 - De<ie - s.ı

lawJ'ca.h Aiır Sema (Nilwı dUJıı 

..,.U). 3 - Lemi - Sullaniyecih -
kı: (Aııclıkı:a seçen sWıleriJ •• - l'e
oari Aaı.m - Sullaniyecaıı f&l'kı: (.Bis 

Heybelide). 5 - Dede - Sullaniyerih 
Yıirük Semai: (Şadeyledi), 8 - lialaa 
Gıir: Kanun lakslıal. 

2 - Okuyan Metba.rel Sainak. 1 -
Arif Bey - Suainak lj&rlo: ( Göziım • 
den silmiyor). 2 - Leyli Hanım - ID· 
cazkM- ııarıo: (Nerdesln nenle ııeap), 
3 - ArU Bey - Sesalı prlu: (Bülbül 
yet.şır ı.atrımı hun elim). C - Arif 
Bey - Mu.bayyer Şarkı (Ey aiql 
cam). s .... ı l:ue - H.oo Müzik (Ka.

rışıl< IW'll mö..ılı: - PL) S&al 18.IMI 
Program. Saal 18.05 Memlekel ııaal 

ayan, a.jan.s ve meteol'Gloji b&bcrlerl. 
Saal 18.25 Muzlk (Cazb&DI - PL). 
saaı 11.55 KonWjma (Balk İkbsa$ 
aaali). Saal 19.10 Türk mıi.ziii: Tuna 
geı.:c .. J. Ankara nwilyosu kume he7e

h. Oerleyen: Kemal Altmka.ya.. İda

re Eden: Mea'ul Cemil. Saal U.50 1 
K0J1uşma. (OrnıanlarllD.IZI tanıyalım 

\'e koruyalım). Sa.at 20.05 Türk mü
z1tL CalanJar: Vecihe, B.uşen K.am, 
Cevdet Ko:ı.a.o~ Reşat Erer. 1 - Oku
:vw: MllZeyye.ıı Senar. l - Künllllbl
eazk&r peşrevi, 2 - Arif Bey .. Kürdi· 
Ulılcazür şarla: (Kanlar dökı1yorJ, 

i - Sel. Yınar .. Kürdilihicazk;ir tar• 
la: (Aşlanla yanan), C - Sel. Pınar • 
Kurdilihıcaz..lı.ir p.rkı: (Nereden sev• 
dim). 5 - Osman Nibal - Kürdillbl
cazkir prkı: (Akşam &"ÜJleşl kalk .. 
malı). 6 - Halk Türküsü: (A. Fadl
mem h...ıl senle kacalım), Z - Okn
yan; Necmi IWıa Aluskan. 1 - Haşim 

Bey - Hlc•zkir lf&l'kı: (Seb &a seher), 

ı - Aaarue Hallbl - Blcukir -kı: 
(Yok hUalını), 3 - Rakım - IDeaü.ir 
lj&rla: (Bekledim la fecre kadar), • • 

Luıti Bey - Blcazkir f&l'kı: (Sana 

DOidu &'i>nül), Ş • 11.qen Kam • Hl
cazkiı' prkı: (Bir nevcivandır ..... 
bu O&Dciu'), Saal 20.50 Türk müslii: 
Balk türküleri. (Sadi Yaver Ala -
maıı Ye Asfze Töze:n). Saat 21.00 Kon 
ser &ak..sunl: Halil Bedll Yönetken. 
Saat 21.15 lılüsl.lr. <Rad1'o orkesVası • 
Şef Dr. E. Praelorlm). 1 - M. GIJn
ka: Valae Fanlalsle, 2 -B. Rabaud: 
Ea:l-, 3 - L Dellbes: Coppella ba
lesinden Fanled. C - G. Bizel: car. 
men opensmdaa ııartıalar. 5 - Balnı. 

Saena: Samson ve Dallla'd&n Baecha
nale. SaaA 22.00 Memlekel ııaal ayrı, 
a.laaa haberleri, ..ıra..ı, eaham-labvi· 
!il, kambb'o - nakat borsası (flal}. 
Saat Z2.20 Serbest oaal. Saat 22.30 
Müzik (Oda müziği: Scbaberl - Geng 
Jaz ve ölüm kaarleli) (Pi.) Saal 23.10 
Müzik (Ca•baııl - Pi), Saal 23.%5 -
Zl.30 Yannlı.I prosram ve ka-

Jaer &ün :Jalnu: kısa d&ll'a 31, '2' m. 
9465 kc/s poebın.ısla n•eılilmelıle 

olan yabancı diUerde haberler A&Ue
ri .... i'>da Prierllmlfllr: 

İranca: sa:oı 13,00 Ye 18,45 de 
Arapea: Saat 13,15 ~ 19,45 de 
Fransızca: Saat 13,45 ve %0 15 de 

:lsia.nbal Dördüncü İcra Memurlıı-
fundan: 

Bir borÇtan dolayı mahcuz olup 
paraya çevrilmesi mukarrer olan 
Rabamime ait Frijider, Biskui ve ba-

B() IR .§ A 
ANKARA 
6 • 11 • 939 

5-ııl 
Lon<lra 
1 Slerlln 1.%4 

100 Dolar lJ0.92$ 
100 J'raıık a.96815 
109 Liret U115 
100 isvıore ırr. '9.315 
100 l'lorln IU06 
loe 11&7~ 
100 Jlelca ıu•ıs 
lH Dralıml 1.97 
ltO 1.-. ı.snı 
ıoe es~ 
100 Peçe la U.1811 
100 Zloti 
100 Penri 23.2887& 
100 Lq 0.931 
109 Dinar t.C911 
100 Yea 10.l'IS 
100 İaveo -

U.19 
100 Ruble 

ESHAM n TAHVİLAT 
Türk l>oren l ııeııln 19.80 

b•ppbu.J U~cY iua llılmurlıailııı
daa: 

Hıriaostomos, Hırisostomo: 

Galatada K.emanlr.eş maha lleginde 
eski Gümrük aokağı.nda 36/38 numa
rada .iken biilen ikametııtıhı ıneçlı.ul. 

Bodos nanu diger Prodordomos A -

nastadiyadisin H/10/35 t.anhli emre 
muharrer oeııetle alacağı bulunaıı 

(3000) liranın lemin lalısili lçin İa -
tanbul Asliye Birinci Hukuk mah -
kemesinden aldığı 39/104 numaralı 

hazci ihtıyat1 kararına 1U12.aran ölü 
Kostantinden intikali lftzun &elen Ga
lat.ada Kemankeş mahallesinin eski 
GUmrük sokağında 36 numarada ve 
yine Beyoğlunda Taksimde Çjbanıir 
civarında Sıra.serviler mahallesinin 
eski Somuocuoğlu sokağında yeni 
.Arslanyatağı sokağında 36/l ve 3S 
nwnaralı ııayrimenkullerin 1/C his -
&esinden ve yine hemşiresi Despwa 
Damyanus oğluna ölü babası Hıris

to oğlu Kostantin Hırisoslomosdan 

intikali !Azım gelen ve sözü ıeçen 

gayrimenkullerin l/4 -!erine yi
ne hemşireniz Despina Damyanos oğ
lunun mutasarrıf olduğu Beyoglun
da Tünel b~da eski Karanfil so -
kağında yeni İlk Belediye caddesi 
Sakull mahallesinde Hırisostomos is
mile mand 53 ve yeni 45 numaralı 

nısıf apartunanın irsen isabet edec<ok 
1/4 lıiasesinden ipotek fazlaauun ve 
bundan başka İstanbul limanma 
mensup İstanbul Wınli dubanın ih
tiyaten haczi hakkındaki karar da
iremizin 39/2038 numaralı. dosya.sile 
infaz. edilmiıı ve icra iflas kanununun 
264 ünctı maddesine tevfikan karar 
ouretl alacaklıya tebliğ edildikten 
aonra alacaklı tarafından yapılan ic
rai takip üz.erine ve yukarıda yazılı 

yere berayi--tebliğ adresinize gönde

~ ise de mezkU:r ikametgahı. ter
kettiğiniz mübafirin verdiği meşru • 

hattan anla~13 ve merci makamın

ca ittihaz olunan karar dairesinde bu 

cihet llAn edilmek üzere ifa edilıniıı
tir. 

İşbu ilAn tarihinden itibaren bir ay 

müddeUe ödeme emrinin de lJAııen 

tebliğine merci makamınca karar ve

rllıniD oıma.sına göre i§bu ilAn tarihin .. 

den itibaren yukarıda yazılı borcu 

!ai.z ve masraflariyle 14/4/36 bitamı 

tarihinden itibaren % 5 faiz ve 

% 10 ücreti vekillet ile i§leyeceği ö

demeniz lwmdır. Borcu ödemediği

niz takdirde cebri icra yollyle mua -

meleye devam olunarak mahcuz em

valin pal'8J"a çevrileceği hususunda 

malllmunuz olmak üzere ödeme em

rinin tebliğ makamına lı:airn ola:rak 

bir ay müddetle ilAn olunur. 
(21683) 

zi eşyanın açık arttırma suretile 
ll/11/1939 larihine rastlıyan Cumar
tesi gtinü saat 9 da Taksimde Talim
hane Ayded.e caddesinde Yalova 
süthanesinde saWacağı.ndan talip o
lanların yavm ve vakti mezk.0.rde 
mahallinde hazır bulunacak 939/140 
numara ile memunımuza yüzde yedi 
buouk pey akçelerile birlikte müra-

... ------·.vw W4.ALWı>L 

caatıan ilAn olunur. (21698) 

İTİZAR: Hacca.:ı Zalim a<llı tef
rika.mızı 'bugün looyama<lık özür -dileriz. 

J.IAZRETI 

MUHAMMET 
Yazan: Ziya Şakir 
- Allah haklo için.. F'atma J:ıe.. 

ni, bir kıere bi11! öfkelendirecek 
lhalde •bulunmamıştır. Cenıııbıhak 
kerırliısind('ll razı olısun. 

Der VE dua edıerıdi 
(Ehli Beyt) e mUhali>Eti o1aaı

la.r, (Faıtma) ya büyük bir mei:>
rı'.ıkiy..t ve hatta kutsi:yet atfe -
deı<lıer. Çiillkü, hak.iki (A!:i Rıesuıl) 
doğru.dan doğruya onun ba:tnm
dan geldi. İlk oğlu (Hasan), iJd:nı. 
ci oğlu (HWEıyin) <li. Kızları da 
- sırasile - (Zeynep - Riili.ye -
Ümmü Gülsüm) 1ıesmiye edildi. 
:Fatma, buııılaJ'mn başlı:a bir e'l'

Joek çocuğa daha, h3ın:iJe katiı 
:ise de, b:ir sa.kat ne<ticesixııde bu 

Tefrika:76 
HiCR.ETIN, (2 İNCİ) SENE.3i 
Resulü Ek.remin (Ayşe) ile, 

(Fatma) nın da (Ali) ile i7ld.i -
vaçları, lb..icnıtin ikinci senoesiM 
karışmış olan hooi5aı tandır. Fa.
kat bu senenin en mülhinn h~ 
si, CenatııhaJı: tarafından emredi
len (Cihat) tır. 

İ.sfilmiyetin günden güne lruv
vefıl.eıııınesi, mü.ştiklıerin endişe

lıeriıııi arttı.rd:dtça arttırryor .. Mek 
lkıeıde, ltul'eyş kabilesi reisleri a
rasında, isl.aınıyeti iın!ha edecek 
tlUikııst pliinlan ha:zırlaruyorou. 

Mekkede, müıs'lünıanla.ra kat
iyyen rahat ve huzur vexmii)'or • 
ll:ar, eıWleriıDe ~ ehli iı;Janıa, 

İPEKLİ ve KADİFELİ 

KADIN Y AGMURLUKLARI 
nın en şık ve en zengin çeşitleri 

Gayet Ucuz Fiatlarla Yalnız Begoğlunda 

K L 
PASAJINDA SATILMAKTADIR 

iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Malı.ammen B. % 7,5 TemlnAt Ekslllmeııln 

Cinsi !llDtılan Lir& Kr. Lir& Kr. ırünö ııeJı;ll oaall - - - -- __ 
Nihayetsiz ,.rıt 9750 adet H512 llO 1088 C3 20/XI/1139 Xap. Z. 15 
Benzin 40000 kgr, 8000 00 600 00 > > Paz. 16,30 
Nlian :!ipıği 500000 adet 22/Xl/939 Paz. 14 

1 - Şartname ve nümuneleri mucibince yukai"ıda milı:darı yazılı eli> kalem • malzeme hizalarında gösterilen 
ıaıllerle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminııtları, eksiltme g(in ve saatleri hlzalannda gösterilmiştir. 
lll- Eksiltme Kabata§ta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyo.ıunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabileceği aibi nümu.neler de &örillebilir. 
V - Kapalı zarf miinakasasuıa girecekler mühürlü teklif m<ktuplannı kanun! vesaikle % 7,5 güvenme para

rlle makbuz veya banka leminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zariların.ı eksiltme günü ihale saatinden bir sa
at evveline kadar mezkdr komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ve diğer eksiltmeye gireceklerin 

Pazarlık Suretile inşaat lanı 

Yozgat Vilayeti Nafıa MüdürlüQünden; 
1 - Pazarlığa konulan iş: Yozgat hü.k:Cımet konağının «80852• lira «191 

kuruşluk bakiye inşaatı işi kapalı zarf usuJile yapılan eksiltınede taHp zuhuı 
etmediğinden 27 /10/939 tarih.inden itıbaren bil: ay ınutldeUe pazarlığa bu·a
kılın13tır. 

2 - Bu i§<O ıllt prlname ve IO'Vl'8klar şunlardır; 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafıa işleri genel şartnamesi, 
D - Yapı işleri 1enn1 pı1;nameai, 
E - Hususi şar!mıme, 
F - X.,ıt ced.;oll, talılili fial, nmtraj, 
J - Proje, 
İstekliler Yca.ııat Nafıasında bu ""ralı: ve ye fUIDA""'k-r'.ı göttblllrı..- . 
8 - Pazarlık taliplerin müracaab. üzerine Nafıa dairesinde toplanacalı 

komisyon huzurund yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek içln iateldllerin «5293> lira muvakkat temi.nal 
vermeleri ve bundan başka aşalıdaki vesaiki haiz bulunması Uızımdır. 

A - En az c30000> liralık J"'P> ınpatmı yapmış bulunması, 
B - İnpatın mes'uliyeti !enniyesinl tekabbiil etmiş bir mühendls . veya 

r ' - ' 
mimar şahadet.namesi ibraz etmesi. , 

C - İhale tarihinden sekiz gün ..,vel müracaalla 'Vilayetten eksiltme;J'I 
girebileceklerine dalr vesika almaları prttır. 

5 - İhal bedelinin c5000> lirası D3D böiçesinden ve mü~ebakisi 940 Wı-

çesinden tediye olunacaktır. •9168> 

Ş E K E R C l -llll!l:m--lllıt. 
H. MUSTAFAveMAHDUMU 
Bayram içl111 nefis Şeker, Şekerleme ve ÇikolataJarmı 

Her gün taze çıkarmaktadır. 
İstanbul Bahçekap1 No. 90 • 92 Tel: 2l.194 

% 7,5 &üveome parasile birlikte yukarı;• adı geçen komisyana gelemeleri llAn olunur. <9117> 1 
1 - Şartnamesi ı:ıudblnee idaremizin Pq&bahçe Müskirat fabrikası için İslanbal Asliye Mahkemesi 9 nneu 

1 adet çuval yıkama makinesi kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur, Hukuk Dairesinden: 
lI - Muhammen bedeli si! 5200 lira muvakkat teminatı 390 liradır. Osmarun Beşiktaşt.a Mul'adiye ma-

Londra ve Parisin en meşhur faıbrikalarından gelen 
BAYANLAR için dA'! son maaa ve Yüksek Fantazi 

.UŞAMBALAR Ve 
Beyoğlunda B A K E R 

MANTOLAR, 
Mağazalarında rn - Eksiltme 12/Xll/939 Salı cllnü saat 15 de Kabat.aşta levazun ve hailesi Çiftebakkal sokak 43 No. da 

mübayeııt fubesindeki alını komi3yonuoda yapılacaktır. Mahmut kızı Gülizar Ta~durduran 
rv - Şartnameler her gün sözü geçen tubeden parasız alınabilir. aleyhine açtıi:J mUhakemenin 89/106 
V - Münakasaya iştirak etmek isteyen .firmalar fiatsız fenni :eklifleriiri No. sına mukayyet Boşanma davası- ı 

ihale gününden bir hafta evvel tetkik edilmek üzere inhisarlar umum mü- na ait dava arzuhali 00 gün cevap 
dürlüğü müskirat fabrikalar ıubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü verilmek üzere berayi tebliğ gön _ 

mutauımmın vesika almaları =mc1ır. derllmiş ise de mumalleyhin mezkur 

Teşhir edilmekte ve gaye'I: müsait şerit ve ucuz fiailarla 
maktadır. Çeşitler tükenmeden evvel ihtiyacınızı 

şimdiden temin ediniz. 

satıl • 

VI - MUnakasaya girecek..ler mühürlü teklif mektuplarını kanun! vesaik- ikamtgo:lhını bir hafta evvel terkeile 
le % 7,5 güvenme parası makbU2 11ey l banka taminat mektubunu. ihtiva semti meçhule gittiği ve balen ma
edecek kapalı zarflarını ihale saatin ::len bir saat evveline kadar mezkftr ko- halli ikameti meçhul bulunduğu mu
misyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ilfuı olunur. .-8921> b~irin me:)ruhatından anlaşıldığın

Bayramda Yalnız 

a 

dan mumaileyh.in mezk.Ur davaya 
karşı yirmi gün zarfında cev..ı:p ver
mesine ve tarafların 4/12/939 günü 
saat 10 da mahkemeye gelmek ü -
zere davet edilmelerine ve istida su
reüle davetiyenin mahkeme divan -
hanesine talik ve gaztelerle ilAn.at ic
rası ilftn olunur. (21690) ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 

ç~k:acak'tır 

llinlerınızı vermekle hem kendlze ve hem 
de KIZJLA YA yardım etmit olacaksınız. 

..umun! Mümessili ve Neşriyat Di
rektt.lrü: A. Naci, BasıldıZı. Yer: 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazamon dişlerinizi fırçalayını• 

MÜRACAAT YERLERi: 
İstanbulda,_ Postane lr.&J'1191Dda ·Kızılay sa.ti§ Btirosu Telefon: 22653 
İ&Mnbulıl&, Postane Arl<asuıd& "tl sokak (Ankara Caddesi Köşesi) 

İl&neılık Kollel<tlf Şlrı.eU, Telefon: :ıotH - 95 

GumrUk Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
ı - Erkek kolculnr için 306 talı:ım elbise ve lı:asketle 20 kadın kolcu man

to ve kasketinin ll/ll/939 CUmarte8I gilnü &aat 10.30 da açık eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Tasarlanan tutarı 4950 lira ve ilk teminatı 372 liradır. 

Son '.l.'el&raf Basımevı. 

i _ tanbul Nafıa Müdürlüğünden 
9.11.939 Perşembe günü saat 15 te İstanbulda Nafıa Müdürlüğü Eksiltme 

Komisyonu odasında (7925.85) lira keşif bedelli İ•tanbul Adliyesine talısiı 
edilen eski Şürayi Devlet binası esaslı tamiri açık eksiltmeye k.onulmU§tur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık İşleri Genel, Hususi ve fenni şartnamele
ri, proje keşif hul@.sasile buna mütefer diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 595) liradır. 

İsteklilerin en az bir teahhütte (6000) liralık bu işe benzer iş yaptığına 
dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul vilayetine mü
racaatla eksiltme tarihinden (8) gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına alt 
Ticaret Odası vesikalar:ile gelmeleri. (8688) 

3 - Şartname ve nümune komisyondadır. Görülebilir. 1 
4 - İsteklilerin gUn ve saatinde iilı: teminat makbuzları ve kanun! vesi-

kalarile birlikle Galata Rıhtım caddesi Velialemdar ban ikinci kattaki ko-
misyona ıelıneleri. «8899> 

iSTANBUL BELEDIYESiNOEN 1 

Baş, Diş, Nezle. Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve tütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında gUnde 3 ka}a elı11ablllr. 

- Her yerde Pullu Kutuları ısrarla isteyiniz -

Re;ulü Ekrem Efendintiz, !:>ü
tün müslümanlara saıbır ve ta
ıhaırmnül gıfutermelıerini emredi • 
yor .. Mııkabe\eye geo;ıe-rek, mü • 
eaıOOlıelıer ve mii.ka1elele.riıe in • 
san kanı dökülmesinden iQtina p 
eyliyordu. Fa.kat müşri:klerin bu 
taa:rruz ve tEc:aıvü:zleri artık o de
receye .ı:e:iırıi:şti ki, lbuna tııharn
mfil etmek iınkAn daılıilind.e de
ği!di. 

Ayn; zamanda, Mıekk.e eşrafı- ' 
nın ve müıslüıı:nan diişma.n.larırun 
aldıkları husu.met vaziyetiıııe na
zaran, İıslAmiyet te intişar ede -
mi'.)'eeek.. \Me<iiıne) de kök'l~n 
(Yemen) ve ha.valisinde inki -
şa.f eserleri gooteren (dini rnü
D:ıin). miişrikılerin lruvvetJ!i bir 
suikast daı1lıEsi:le sönüp gidece:k
ıti. 

İşte, bu büyük teırl ikeyi şimdi
den kar.ş;lamak ve yeni dinin i&
ti!k!bal:ini lrurtarm.ad< iıç.iın artık 
k~ müracaat etmek el2.eıır 
di. 

(Ha entüm Hailla ...... ) 
ayeti kerimesi, :ııir ha.zıriık ve n-. 
şat madı.iyetinrle idi. 

. kerimenin ~i il&' 

(Ey dili İıs1'3m! ... Uyannuz ve 
hcl'a:lıılarıruzı aıçınız. Maılik ol<!u
ğumuz serveti, Aillah uğurwıda. 
lbeızl v.e :iilfe1miye davet olunu
yoı:sunu.z. lçinl2den b&ıZıla.n, hır 
siıslik ııös~rlar. Bunlar, a.n
cak nefisleri.ne ka.rııı !ı.imeıt ve 
mıızamrt g&termiş oll11'lw. Oe
naJbı.lıak, ganidir... Bu husuısta 
tere:l.düt ettiğiı:Mıı takdkde, Ce
naıbııhaık sizim yerinize lbaŞka bir 
ka,viın ikame eder. Öyl'e bir ka.
viın ki, ıwla size beıızeıne'L.) 
mealinden ibaretti. 

Bu irşaıt ayetini, diğer ayetler 
takip etti. Ve 'böylece (Clhat), 
A1:lahın emri s1raınna girdi. 

* 
IResul'ü Ekl'eıniıı devri saade

tinde vı.rkua ge!len sefel'lie<r, ~e 
aynhyor... Bizzat fu!sulü Ekre· 
min iştirak ıbu.yu!l'duJcları harp -
Jıere, (Gaza) deniliyor. Keııdi'Je.. 
rinin ha= ıbithınmıyarak, taraf
larından bir zatın idare ettiği se
fıerlere de ~) adı verill,yor. 
Asrı sa.adette, vulrua ge$eı'ı Ga

za ve Sicyererin ıedetaıeri&e bun • 
Jıı,rtn lhaıııgi tarihlerde vuku.a gelr 

Teminat Muhammen 
Senelik kiraları 

0,57 7,50 Merdivenköyünde Merdivenlı:öyü caddesinde 9 dönilmlülı: 
Deribane arazisinin kiraya verilmesi 

54,- 240,- Sebze halinde 71 No. ıu ardiyesiz yazıhanelerin kinıya ve
rilmesi. 

3,- 4-0,- Eyüpte Tabakhane caddesinde 9/1 No. lu yol artığının ki
raya verilmesi. 

Kira bedelleri ile ilk teminat mıkdarlan yukarıda yazılı işler 2490 No. lu 
kanunun 43 üncü maddesine göre temdiden arttırmaya konulmustur. İhale 
l 7 /11/939 Cuma glinü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartname
ler Zabıt ve Muame!At Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk temi
nat makbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen saatte Dalın! Encü ... 1 

mende bulunmaları. (9251) 

yetıler vardır. Bu rivayetlıeri.n 
ısahiıh o1a.nl.anna naızaran, (Ga
:za) larm adedi (Yirmi sekiz) i, 
(Sirye) hi.n aıdEC!i .de (otıırı: do
kuzu) bulaıaktaıdır. 

Hicretin biriııısi s~ son.la
rile, ikinci senesi içimde vu1ru.a 
gıel'en flQZa vıe si1yelerin 'YUku -
bulıduğu tarlhleNie de ihtiW bu· 
suı1e geLmiışti.r. Thkat Sl;y>er ülle
masmdan bazı :ı:ıevat, biriıbirini ta
kip ederı lbu seferlerin sırasını, 
şöylece 1ıe6brt etınişlıe.rdir. 

UŞİRE GAZASI: 

iResulü Ekrem, Kureyşli.Jerin 
ehli ııslfuna reva ııııördüıkleri eza 
ve eefaya muk.aıbele etmek istdei. 
Ehli İsLamm sa.tvet ve kıwveti
ni !1ÖSte.rmek içio, münasip bir 
msat he.kledi. 

Niıhayet bu fı:maıt, ~ur eotti. 
(Elınevi a.iılesi) nin reisi ve Resıır 
ın Ekremin a<lüvvü ekberi CFA:ıu 
Süfyan) m iıdaresi altında (Şam) a 
gitmek iirrere ıbir Kureyş k.arva.
nırun Mekkl!den hareket ettiği 
lşitiıldi. 

Resulü Ekrem, bu fnııatı kaçır
mak istemedi. Çünkü ibu ~ 

.karşı kazanılacak bir galeiıe ve 
zaıferle, lhem (Ebu Süfyan) mağ
lup edi.lmiıı olacak, llıenı de ehli 
İs!Jimın eJ.i,ne külliyf'tli miktar
da .ııanimet EŞY&Sl geçecekti. Bu
na binaen, Resulü Ekrem derthaJ 
eli iyi ııiliılı tutan eııhabı lı:iramııı 
dan ikJ yüz ~ 1111Qti. Bunlarla 
ç.arçai>ult bir teşkilat yaparak kü
çücük ·bir ordu vücu<le ıı;:ellidi. 

Bu tşe.lı:ilatta oo ziyade nı.uın 
d.ikkaıti ıceld:>OO.en cidet, Resulü Ek
reınin (cüzü tam) usulıünü kabul 
etmesi.. Küçücük ordusunu beşer 
ki:;ilik ma.ngaJ.ara ayırarak bun.
larm ıbir nizam ve intizam altın.
da hareketlerini temin ey leıneı;i 
iıd.i. 

O zamana kadll!r Ar;ıplar ara -
SlDda menüz muntazam bir 01'

du gıörülıneınişti. Kabileler ara
ımıda henüz muntazam D:ıir or
hari;pler hiQbir raptüzapt alıtınıda 
bulıınmazlar .. Diişınanlıırına rast 
ıııeJ.dilkleri yerde, birilbınleriı:ıe 
uhıorta hüoum e<leıılerdi. Bu in
tiıoalmral:ık ve k:a:rı.şıJtlı:k ~e 
geçen hanp da:ima fena neti.ce!er 

· verir, ekseriya ltuvvetıli taraıfta 
lbile mağılUbiyıet il>;qösterindi. 

1 • GENÇLll\ 
2-GÜZELLIK 

3-SIHHAT 
İşte yüksek bir lı:remde aranan 
bu meziyetlerin hepsini me 

KREM PERTEV 
Temin edebilir. 

l ~ KREM PERTEV: Bir tuva
let müııtahzandır. h>-e bir 
1'iııa veyapWııındaki husu
siyeti iübarile yiızdelı:i Mzgi 
ve buruşuklukların teşekkü
lüne mAni olur. Deriyi genç 
ve Cergln tutar. 

2 - KREM PERTEV; Bir güzel 
lik vasıtru;ıdır. Genişlemiş
mesamatı sıluştırarak cild• 
deki pürtük ve k-•baı'Clk

ları giderir, Çil ve lekeleri 
izale eder. Teni mat ve eet
faf bir hale getirir. · 

3 - KREM PERTEV'. Bir cild 
deva=lır. Deri guddelerinin 
l!razatı.n.ı düzeltir. Sivilce ve 
ı;;yah no!ttaların tezahürüne 
mbi olur. Cild adalesini bes
Jiyerek kuvvetlendirir. Ku
ru cildler için yağlı, ve yağ
sız cildler için yağsız hu$U.S1 
tüp ve vazoları vardır. 

t 


