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Büytt os_n 
2296 Vatandaşın öldüğü tesbit edildi, Erzincan, Kemah 
veGiresundaki zayiat fazla, fakat henüz belli değil 

Yıll.a,ı ••ceıi İfİR eflertce lıcı:ııırlıfı yapanla· 
rımı:ııa ıanu lıabrlatmalı İ•terim: adeta bir milfi 
matem İfintle ••len 11• ·bay!am etmemi:ıı !'•ld 
ı/ofra olmıycın yeni •eneyi lıutlulamalı için,. lıaı:· 
comayı dü,iindiif~rnü:ıı paraları bu icara .lr11ta 
;yarı çıptalı bir lıald• lurloro J61'.ülmüı olıı:n 
lıarJqlerimi:H 11erelim. ... 

Yazan: Abidin Daver 
Sulh ve sfilı:fu,. içinde, inkişa: 1- dun etmek en bllyük ve eıı acil f 

fa terakkiye eolışan sevgıli vazifemizdir. l 
7.;...ıumuzun büyük bir parçası, TUrk milletinin en büyük mü· ı 
tabü afetlerin en korkuncu ve messili <ılım Büyük Millet Mee- ı 
en yıkıcısı olan bir zelzele ile lisi, faciayı · httbt•r 1t1ır almaz, 
baraır oldu. -Bu ~mtr, en fl!I· beın.ın -vsJ.iıe>iui ifaya , ba&ladı 
lası, ErzinC1111 -.ıe Tokatta· -olmak· ve rehinhı başl.aolığı. alımda 
üzere, Tunceli, Sıvas, Amasya, bir milli )Udun komitesi ıeşlıi-
Ordu ve Samsun villlyelleri- lini illıtakla kabul etti. Diğer 
misda insan, bina v•nnııl bakı· 1 taraftan hüklinwt ve Kızılay· ilk 
mından ağır za~ iata ı;ebebiyet yardımları fclakctzcdcicre ye· 
verdi. 26-27 birinci kanun gece tişlirdiler. Dahiliye, Sıhhat ve 
yarısına kadar, her gün bir az İçtimai muavenet vekilleri zel-
daha mamurlaşan, her gün bir zele sahasmu koştuiar. Memle-
a~ daha nıedenile§en, her gün ı ketin fclfil<et sabasına yakın o· 
bit az daha refaha doğru giden lup da faciadan zarar görmiyen 
bu vililyetler, yanm dakika 1- kıı.nnlarınd:ın iifetin tahrip -et· 
<;inde yıkıldı, harabeye döndü. tiği mıntakaya yardım lıeyetle-
Fakat mamureleri virane yapan ri sür'atle )'etişti. Yeni demir-
bu darbe karşısında, itidalimizl · y-01Jarımız sıİyesin(le, bu y~r-
kaybedecck değiliz. Felakııt bü· d.ıınlar, 24 saat içlııde, yapıia-
yüktür; fakat Tiiık milleıini:'1 bilmiştir. Cumhuriyetin ve Cnnı-
tahammülü ve cesareti de bu· bur reisimizin bu uğurlu eseri 
3'üktür. oimasoydı, yolların .;amur ve-

Her işimizde bize önder olan ya karla kapalı olduğu bu ka· 
ve bw aydınlatan Büyük J\lil· ra kışta oralara gönderilen y:ır· 
Ji Şef, · cEn ziyade ıztırabımw dımlar, kimbllir kaç haftada ve 
mucip ola'll nüfusça uğradığı· ne kadar teahhürle yeriue varır· 
:mız pek acı zayi:&:t. t . Di,iier tahrL dı. Demiryollarmın yurdun köşe
ba.t:, milletimi2 ~ek az zamanda (Arkası s tineü sayfada) 
Jı:amilen tamir ve telafi edecek 
ve ·bu günkü enkaz · için- ABİDİN DAVER 
di>n memleketin güz,e} bir 
:mımıures.i çık.a.nla<:aktır. Hal
ikın ızurabıru teskin için, bil· 
bassa maınevi ahvalde, sükünet 
:muhafaza edilmel.Ldi.ı. Milleti
mizin Erzincaın~a candan alaka
dar olduğu halkça bilinmeli· 
dir.> .diyor. Evet, uğradığımız 
felaketin en aeı tarafı, insan za· 
3'İatı, enkaz altında kalan tatlı 
uykulan İ(inde bayata gözlerini 
kapayan kardeşlerimizin feci ö· 
lümüdür. Ölenlere ağlamakla 
beraber, vücutları ve ;ı:ürekleri 
yarMıı olanlara bu kış günlerin~ 
de evsiz barksız kalanlara yar-

Milli Şef 
Elazığ' da 

Elazığ, 28 (A.A.) - Reisicuın
liur İsmet İnönüyü hamil- llulu· 
nan hususi tren dün saat · 19 bu· 
(iıktp tehrimize muvasalat et -
ıniştir. · · 

Diyarbakır, 28 (A.A.) - Rei· 
sicumbur İsmet İnönü, saat 20,30 
da hususi trenlerile şehrimize 
muvasalat etmişlerdir. 

Her vatandaşın 

yardıma iştiraki 

vatan borcud~r 
ıı. llİ. Meellsl ve !ilini yanlıİD
komlleıd reisi A. R .. A 

Ankara,%& (A.A.) - B. M. M .. -
llsi Re181nlıı rtyasetind• olar&lı 
dün akşam. toşekkülünil habef 
vtrdifhııb Milli yardı.İn komlksl 
raaİı,.ollne ha,ıamışbr. Birinci 
lal<slt olarak Mecli• namma ıı hin 
lira Kıiıiaya yatırıbnışiır. 

Koınllenin her . larafa rfindotdl· 
tı mı. leblili arnta n~dbonn: 

cYurdumnzda. son yer sanruab.
Jarıııd.ın milleesslt olan follUlelııe· 
de vatandaşlanllll&& yardım mak· 
sadlyle Bllylik Millet Meetıslııln 
dünkü oelsesinde Meclis Reishıln 
Ba.~Jıulıiında ıe,eııkillll lııu-ar· 
la~lmlmısı olan Milli yardım ko· 
mUesl, huPıı B. M. Meclisi llolsl 
Abdülhalik Rmdaııın riyasdlnde 
C. B. partisi Geuel sekreteri Dr. 
Fikri Tüııer ile Meclis Parll mti•· 
takil &TUPll reis velılll IUDi. Tar· 
han'dan 'Ve MeclJs Parti fnlPU re
is nlılll Hilmi Uran'dan m8rok· 
lıep olarak teşeklctil etm"ıtir. 

Komite bu maksatla 7a1nluak 

'Dakdi ve ayni 'Yarc1tmlann doinı· ı 
ea :ft.JIUi yardım komitesi hesabı · 

na K1:r.ılay'a yahrdarak oradan 
makbuz aırumasmı esas olal'ak ka· 
bul etmiş ve B. ~[. Mecllsl i_zaıo
nın Uk taksiti olan.k Kızd'aya 20 
bin Ura yatırmıştır. Komite, tek· 
mil vUıiyetlere tali komiteler teş .. 
trnı He ller yerd~ havır sevf'r YI· 
tandatJarıu teberroatnn toplamak 
için mülhakıta lebli~atla bulan· 
mayı da kanrlaştırmıştır. 

MİLLİ YARDIM KO!\IİTF.Sİ 
BEYANNAMESİ 

Ankara, 211 ( A.A.) - MilU 
yardım komitesi beyannamesi: 

Misli bu memlekette hatır· 
Janmıyan bir zelzele bir kısım 
vilôyetlerimizde korkunç tah
ribat yapmıştır. Erzincanda 
yıkılmadık bina kalınam~tır. 
Şehir diiındüz bir harabe ha· 
Jini ıılmışbr. Diğer bazı vila· 
yet ve kaza merkezlerimiz ve 

. köylerimiz dahi afetten derece 
• · (ArlıaSı S üncii aayfada) 

Zelzele devam ediyor 
Dün Malatya, Giresun, Trabzon, 
T urhalda yeniden zelzele oldu 
Felaketzedeler .başka şehirlere 
naklediliyor milli yardım · başladı 

#~-

Er-zincana giyecek ve 
yıyecek göndt::ı ı Jı 

Zelzelefelaketi kur-
banları _!n .la 

Erzincandaki zayiatı tesbit 
·etmenin henüz imkanı yok 

Er:ııinctm 28 [ FeUılıtıt 1 
• a ha• ı n a 16nd11rtlilimİ1' 
muharrırimia bildiriyor] 

- Sarsıntı hafif olarak Oevam elmck
tecllr. Şelılrde ;rıkılmamıt blııa Iıe
men )lem.o kalmamıştır. Şe.briD bÜ
ttin solı:alılan eıılıu De dolndor. Ba 
ıt11kuın teınlııleıımesl ameliyesi be
nüa bilmedlilnden baklki iilll ve Y•· 
rall mlkdarmın tesbill bugün için 
luılr.iıımdır. 

Şelırlıı nllfmmnm maalesef mti
Jılm •lr kısmuuıı ;varalı oldulu ve 
öltim aıllıdaruım .ıa fal!la bnlnnda
la aıılOfllmalıladır. Çarfl tamamlyle 

yılıılmııı...,. •ıomen de 1<IJllDlflır. Kıır
tarma amellJ"ed ı.er 1arat1an ceıea 
1ardun uvvellerlJle •llralle dnaın 
etmelı:ledlr. 

Sıva&, ıa (İlıdam mahablrlndea) 
- Bu ahalı llılalyondaıı Enbıeana 
bir imdal lrenl talırlk edilmiştir. Bil 
treııdo HO .-le De llllıhi imdat 
malumeııl, lı&mJon ve otemehlller 
ve blrııok elımelı balUDlll&lıladır, 

"1"1Ji. Z8 tlııı!am mubablrlnduı) 
- Burada tqkU edlleıı lntdaclı sJhbf 
hoyeU, bucüıı hususi ırenle Enlııea· . 
na Jıarelı:et etınlştit, lmıl&dı •ıhhi ho- · 

7dlıılıı yaıınıda bir t>Ok basla otomo
biUerl ve lıanıyonlar hulonmaktadır. 
AYuı lreııle ı bin de ekmek gönde

. rilmlftlt. 

Zelzeleden müteessir olan mıntakalardan zayiat miktan peyder· 
pey gelmektooir. Fakat bunlara istinat ederek aşağıda verdiğimiı 
rakkamlar muvakkat olup icabıoa göre tahkik ve teyit edilecektir: 
Zara merkez kazasında 1500 ölü vardır. Köylerdeki zayiat henüz 

BAŞVEKİLiN TALİMATJ tesbit edilememiştir. Suşebrinde 150 lllü, Tokatta 388 ölü, 66 ya. 
Ankara, Z8 (A..\.) - B•şv•kll Dr. rnlı Baybortta 16 ölii, Pirputta 16 ölü, Şarkışlııda 2 ölü, Yozgat-

lldlk Saydam, ·tiçllnell ve dördüncil ta :İı olü, Trabzonda 2 ölü, 6 yaralı, Turlıalda 9 öiü 15 yaralı, A-
lll1111111 Möfeltisllklerle Aııka,ra, Er· masyada 100 ölü, Tereanda 6 ölii 8 yaralı, Vakhkt'Mrde 4 ölii 
surum, Enincan, Sıvu. Kayseri ve 35 yaralı Bafikte 16 ölü, 360 yaralı, vardır. 
Malal1a v~ellerlne busllıı verdi· Gire:.un, Sivas, Kuyııluhisar kaza merkezinde maalesef basar 
~i bir lallmatıa, hlt valılt lı:a1bel- çoksa da zayiat ıniktan · henüz leshit edilememiştir. 
:weblsln maııraflara lı:artılık olmak il· ukarıdaki rakanılan göre ~elzele felaketine kurban giden 
eere maııa11ı zıraaı baıllıalannm vali· va andaşfonn sayısı 2296 dır. Yaralananlar ise 508 kiııldir. 
Jerhı omrine ledlyalta bnllllltı .. Iıl&· \ ı Diğer taraftan; Malatya, Merzifon, Dikili, Ödemi te de zelzele 
nııı, vlliJeller keneli asprl lbll1~a- ı olınuşsa da zarar vc~~miştir. Kemah ve Erzin.cana geliı_ı.ce ha; , 
n için elzem olan ıııcta maddelerhı· ı;ar ve zayiatın pek mııhım olduğu anlaşılmakta ıse de benuz kat'ı · 
den fıWa olaalanm derhal ve bili.· olarak tesbit edilememiştir. Yardım ve kurtanıın ameliyesi bütün 
fasıla Enlneaııa oevketmolerhıl ve vl· faaliyetile devam etmektedir. 1, 

Jiı>etler blrlblrlne nuaraıı- lhll1acı Yukanda bildirdiğimiz gibi verdiğimiz rakkamlar icabına gö~e ) 
ır6• lnllnde talanlı Jıendllerlnde •I· ileride tahkik ve teyit ..dilerek vatanılaşlanm.ızın ıttılaına arze- ı 
..Yan mabem• ve -ddelerl dlier 1 _dilecektir. ' ~ 

(Arkan 1 llnell _, ... ) '-..~- ----

Vardım seferberliği başladı 
..... • ,,.,.,, '24 "'""' - "' 

· ıDün İstanbulda 25000 
lira ve birçok giyecek 
eşyası toplan ı 

Şehrin muhtelif yerlerinde yardım 
komiteleri faaliyete geçtiler 

.r.eı .. ı. emaruıda )'1IDlaa Tolıat BaDıeYI blnall Bir kısml vD"etıerlnılzl h"""'be1e 1 
pev1reıı kotkmll .. hele valaııın her-

ilerecelerine cö,.., aylıklaı-ından Ylb· 
d .. bir Ue tio ansmua bir mlkdarmı 
feliketzedeler emrine bırakm:ıı.- ı ka · 
rarı~Jardır. 

Karadenizde büyük 
bir fırhna bekleniyor 
Bütün vapurlar limanlara sığındı 

( Yazısı 4 üncü say{amızdadır ~· 

tarafmda oldulu ılbl ıehrlmlsd• de 
derin ııır elem ve \eeflSür levllı el
mlfllr. Felaketzedelere 7atdım ~ fıı. 
taııbulwı biltllu daire ve m6esseeeıo
,..e derMI ı.allref.e •Hn•(fU•. 

iSTANBUL ŞEJDti NAMJNA 
ıo BİN ı..fllA GÖNDERİLDİ 

Bu moyaıııla Vali ve bel .. lye reisi 
Ulft KJr4ar htaııbnl '°hri ııamına 
mı. yardım olaralı on bin lira 16ııd•
r11m .. ını lıararlatlırmıı ve bn para 
din aJı4'Ull derlıal JOllanmıobr. 

Vlü1et Ye bdedlre memurları .. 

İNBİSAltLAlt VE ı.·u:ıtTll!K . 
TRAMVAY IDARELERİNDf: 

inhısa.rıar, clektrikj tün-el va ıram~ 
yay ldan!leri, tı.aret oda••, banhlar 
ve dlier müesı;el!alia da lekınll m<
mİır ve mti.alabdemler bu hUBDSla bl· 
rlblrleriyle ,...,_.,. tebemıa ba.•· 
lamıı;latdır. Ezcümle inhisar memur, 
mti.alabdem ve depelarmdakl ~Her 
ublıJarıııın ytlıde birini vermlşlmllr . 

(Arkalı> S llaeö ııayfadııl 



BOYOK TARiHl ROMAN : E7 ı--11111 

ENÇ OSMAN 
:::::a\05G''IU"li' l, .... :,111ı&"ID"Hr:'RiiB:q~u:~m:r

11

1::;&":~' il ıD lttı ... H ..... :tl •• Ht .. Un l.n.~!I H 11 .. 111 .. ı:~l..:Jlu .. ::ıu.3!~"' t.11 r 

Yazan: Sami Kara yel 

Şeyhulislôm Sun'ullah efendi, Koca 
Murada lôf geçiremez o!muştu 

Kuyucu. hı~ k- ile - cel· 
ll>Cıien clotrudıuı doJrııya padişahlD 

huzuruna l'•lirildL 
Sultan Ahmet. huzura ırlren 1ala· 

sına hürmeti mahsusa.da. bulundu: 
Oldutu yenlen ayııia kalktı. 

Fakat.; esti ve emetdar K.117ues. 
•dık bir bende 1'11>1 derhal padlp

llm "1aklartna kapandı. . Ve, ağlaya
rak: 

- Padqabon, beni affet!.. Hem 
tok öıledii;lm ıatı şn.banelertnl rö
reret ,.üzümü ayaklarınıza sUrmek, 
ve bemı de 1akınınızda bulun..-ak t
radelertnbe sahip olmak arzusuyle bu 
ibllnr halim•• dallan. lııflan aşa
rak dariila!tyelerlne reldlm. d""1. 

Sutıan Ahmet, kurulmuş bir mal<I· 
ne gibi mukabele etti! 

- Lalam. ltıl'ak şlmi:I bunları.. za .. 
rerlerlni le r!lı edetlm.. Meml l<e· 
le - e:rledlt. Allııh 11e11i iman
dan a71nna.MD.- Geld.lilne memnun 
oldum. drdl. 

Koca Murat. din ve devlete ıadık 
bir miiııliimandı. S:ıdakalten katfyen 
a1rıl12117an bir adamdı. Padişahına 

merbut bir şoholyeltL Sullaa .Ah-
dlu mıraııorı kalbini lahrll< eyledL 
Allamı7a ba,Jad1. 

Nihayet. Mah Peykerln rolü galebe 
plmışlı. fl•klllaten, sa- yakası
nı kurtarıt"•IL Koca Maral, padip
ba 'nantnl!pft. 

ŞeThattst;on Sun'1!1ab Efend:I b~' 

Koca Mura-':a iM ıft!flremn olmu1tu. 
ltoca Mnradın celfiflntn ert.esl &'Ü!a 

İ!tanbıalıla bü:rü bir resmi ıeçll ya
pıltlı. 

F.!ı 3nıle llotsımbk vealrl!um at 
fb:erlnde maiyetiyle gidiyordu. Pa
d.IJ: ~· h /\.la:; köşkiine oturm-. resmi • 

ıcr :d.J 9eTl"edlyotdn. Koca Murat dlnc;ı 
bir dtlili:anh r1bl atının il&ttln•~ 

srçtL Pad.l<tllbını selimladl. Arduuı.m 
dört :rtııe yakw bayrak •eliyordu. eu, 
bayraklar Anadolu isUerlnt.n U.iıı el· 
tikleri k!i~iik bütümellcrl.ul!ı lsllldil 
banaklan 14L 

CayralıJa.rm ardından. Kuyucunun 
tıskerlerl lre<;lller - Resmi ıeçll akşa
ma kadar sürmüştü... 

Pad(fah, K- Murada .,., Ulıerterl
ae bol ihsanlar verdi. Saray verdi. 

AJladehı ehli k17ammın ishnlerlne, 
bllhusa uvaqta.rm.a dikka• edilirse 
talihim .... .;-.:.ı ...... w.kM• ıuuJlill'- Me· 
aeli: 

•·- APÇl.an piri, dallar detı.t, Tau
n bilml':11. Kafir l\turad ... Ve aire •• • 

A.nlaşıb:ror ki, Dede Sultan devre
ıılnln efltir "" milddel:ralı benib Ana
doludan slllnmemııll. 

Pad:Ş.h, lllall Pe:rter'ill fl'klrlerlııl 
kabul etmekle )en.her, ıüpheli naur· 
larla soruyo:-du: 

- Sultanım; ya Koca Murad, Utl· 
tatJal'ımıza in:ınm17arak Sun'ullab ı .. 
le birleşip aakerle beraber harekete 
pçerlorııe-

- H.a,.ır, Anlarumt İhttyar Ama· 
TUi, mıızafferl1ellcrlolıı lakıllr edll
d! 1 &'ÖrÜılloe .sal&aa&ta aarılaoak .. 
lı:r. 

- Fakat: fazla ileri gitmek il.il Os· 
man !'altana& ve hıiklınjyethıl tedU 
etmtk demek deiil nddlr? 

-Zaran yok. bir e için b11 badi· 
reden karhılmak 1'8Pekt.ir ar Jo.nım!. 

- Soııra:.. l'ulan ele ...,......,. ı. 

ylz? 
- .;ayır, anJanım, ortalık 7ahş- I 

1.ıktan sonra, Koca 1\-Iu:radı UtlfaUara J 
cark ederek tekrar tstanbllJdaD ser· 
lladlorc atmak ko1aytlır. ' 

- Dofru .. 
- llcm de, biitlllı ası.uı.rı:rıe M· 

r;::.ber .. 

- ···-
- O vatıı ı.,.bına bakılır. 
- Ne rlbl? •. 
- Bir, sadık bentenl~ •eaJrta .. 

:r.ım ve serdar y:ıoa.rsınu? .. 
- Kim olabl:lr? .. 

- Nasuh kulunuz.. 
-: l."a, asker ısyan edene .. 
- Nasuh k~lunmun -mal7ettaıde 

kfirl askerleri ve beyleri var .. h.Uctarı 
müsellem blr adam.. --

- Zantıedcrlm tek bir vukuata 
ıneydın vermeden Koca Mlll'&CIJ def 
erler .• --

- sun•unahı da yeni TH'.hiazam 
Te serdar vasdaable yok etmek. ko
IA:rlaşır. J>ımıiştl. 

Mah Peyker'ln lnırdııfa lıızafa 

düşen Koca Mu.n.d halk ve~ vüzera 
beyninde fanı yüksek bir şahsiyet ol· 
muıttu. Adeti Pa.cJJşaJı .kuaretlnde 
bir adamdL 

Koca Muradı, berkea cSe:rfiildOY· 
le» dlye yad ediyordu. 
Balkın içinde bemcıı l'lıdişah ka· 

dar ebemmb-etJ vardı.. Bu ıı..ı ·1ı1.s

men doksanı mütecaviz olan slnalne 
raimen pyreU nevcivaıü 1zhar elme-

Koca Murad, baklkalen, doksan 
1oşında oldufU halde cok dinç bir 
..ıamdı. Y-kon. ata blndltı aa· 

man dlm dik yürüTOD lılr lhtl1ar ldL 
Ku:rııcu Murad Paşa, tarihi Ooma

nlıle nadiren lesadür olunan eaılml 

ricali devletteu biridir. 

/İktidan olyaslslne muadil iffet ve 
istikameti vardı. Her yerde, her va
kii ledakirano 'l'Uifesl uirwıa vakfı 
vttcut ednrdL 

Deniz bank 
erkanının 

miıhakenıesi 

Refi Bayarın yolladığı 400 

mü, 4 bin lira mı idi ? 
Birinci ağ:r ceza mahkemesin· 

de Sa••ye <>..na.sının satın alın
masında vuku bulan yolsuziuk
J..arttan maznun ~ski IJemıobank 
erunının muhakemeler.ine de
vam edi~tir. 

lJ (tnk i.i ceısede eski Deniz
bank muha.bi>re servisi memur 
ve daktilo1arın<lan Leman, Pe
rihan, .su...an ve Kamran şahit 
o larak oinlenmişlcr ve bunlar 
hiı'1ısc ha·'· •rda hiç malümat
J.;;,rı olm. <' ~ .. ı söylemşllerd.r. 
Bundan sonra şahl,.ıerd'<>n eski 
elek-trik ~ırketi hukuk müşavi
ri lsınıail Pertev, ve gene elek
tr.k şirh..,,tinden Liızyaaı dinlen
ciiler. Bunlaraan Lazyan Zerans 
ş-.r~tin:n ıSat?.Ş i.,lne ta.v.assut 
toı:tiğini , ve J eraıns ş.J'ke~iııe yüz
de b~ komisyon verdiklerini 
söy !emiştir. 

Müteakiben Milli Reasürans 
odacısı Abdullah dmlen.ıniştir. 
Abdullah 23 Haziran cuma gü· 
nü Maiil< Kevkebin emriyle Re
fı ' Bay<>rın evine g.ttiğini ve 
Refi Bayar t.arafından verilen 
bir zarfı alar«k ertesi günü Ma
lik Kevkıebe getird.ğ:ni ve Ma
lik Kevkebill •bu zı:.rfın içindeki 
par<ıJ!an damgasız b.r zarla nak
lederek gene krndisiyle avukat 
Ekreme gönderdiğini, yalıı.z bu 
za:iı kenc.ısinin degil avukat A
tıf Ödül'ün gönderd,iı:.ni söyle
mesini Lenbih eıligini, kendisi
n.n de bu vazifeyi yaptığını ve ı 
E~emin, götül"düğü zarfı kendi · 
yanında ~tığı ve içinden beşer 
yüz lira.Lk 8 tane V«rakai nak
diye çıktığını söylemiştir. 

Bundan sonra Refı Bayar ma.lı
lııemeye bir za.rf göstererek ken
disinin Malik Kevkebe para 
gönderdiği 'ı:a.rf>:r> lııuna ben:<e
y ip benzemediğ:nin sorulması

nı istemiş, şaıhit zarfın ayru ol
duğq ııevab .ru vermiştir. Müte
akiben Refi Bayar, gönderd.ği 
paranın 4 bin lira değil, 400 lira 
olduğunu, bu parayı Mal.k Kev
kebin kendisindıen telefon1a is -
tedi~ini sövlemistir. 

Müte3!kiben MnU Reasürans 
Hukuk Müşa~ri Rıza· dinlenmiş. 
bu da. avuka<t Atıfın alım sa~ım 
işinde kend isine para veıilme
diği halde bir makbuz imza et· 
t:rildiğini, iş muhakemeye inti· 
kal ed:nce meselenin iç yüzünü 
söyliyece~ hakkında kendisine 
söylıe<iiği sözleri nakletm~tLt:. 

Bundan· sonra d.ğer şahitlerin 
celbi için_ muhakeme başka gü
ne bıııak.lmıştır. -------

Umumb'el Wb:ırlyle A.nadol• isi
leırlne .celll.11> denmesine de bu ve
.ne olmn.stur. Daha dün,.ada na· 
aarlyesl bllr olmıyan cSo.syaJJz111.9 ef
kirı Bedrettln Simavi ve, Dede Sul
tan marllelleri ile Aııadol•ıla lı:ök
JeşmlJ oluyordu. 

Padı.ah: Muı-ad Puoya "'"' d....,. 
cede izzet ve ikram eyliyordu. Pa
ta.hın bu haPk•ti diğer vibera,ı da 
barrkete getırm.ı U. 

Mellnetln• l'•llnoe: fermanı blima• 
yunlara ratmon bu defa htanbula 
rellı;l her ş•yln üslllnde moUn bir 
tnsan olduğunu C:Ö.llerlr. 

MAARiF 

Bütün bun!'.'tn b;ı:ztrhyan n. hare
kele gefJren Mab Peyker !dl. Padişa
lla -verdiği dlre:ktff pek yohwdaydı. 

Batta: n.tah Pe-ykerln bu. slyaseU 

!Jeylıullsliim Sını'ullah elen.Uy! bile 
taşırtmışlı. Koca Murat padl,..htan 
sördüfü UUtaı ve ikram üzerine aJ .. 
danaralr: Ş~l•ullsllma esldsl kadar 7iiz 
Yermez oımu.ı.u. 

Mah Peyker, padlşaJıı leşvlk el
llllşll: 

,. - ArsJanll"!I: JCocn Muradı lltffah 
pbaneterine m~zhar lul! .. Bu, Dıtlyar 
ile de otta &a1ta.nata m.erbuttur. Doi
ru bJr 11damdt7- Şabsly!e tamandyte 
•ize baflonu. Bıı suretle orlabkta 
ııilldiıı ba911 olur. 

Orduda. herkesin Jur ur:, devlet ve 
millet malın1 çalmaktan zevk du,.aıt 

bayağı nnsur lemde ltoeu M rl· 
bl bir adamm müstakim olll.'fu taıı
d!rlere l:Oy.k bir haslettir. 

Koca Murad, tam manist,.le mtıs .. 
lümaıı bir adomdL Saltanata mer
bu,tu. Ru:meU serhadtermde devle· 
te büyük blmıellerde bulunımnıta. 

Anadolu fırtınasında vabf! cellillı· 

tı bir tarafta, hasmı lif'"1 etmek üze
re şekli resmi ve alenide 7alan ve 

düzen irtikabı dl!er tanına şanmı 

lhl:iJ etmi, g"ibl &örütür_ 

Ta'kat: Koca Marad, :ralan ve dü
...,. yapmaia ıaecburdn. ~ türlü 
hıı .. ket vahim olurdu. 

(Ar-ftr) 

fkdam'ın uzun hikayesi: 2 

Eroinci tale.be mektebe 
devam etmiyormuş 

Kabatilş lisesi talebel&ipden 
Sa:li ismindıe b!r .gencin eroin 
imal etmesi hadisesi üzerinde 
ı-"~arii ı.iüdürlügü de ehemmi
yetle lıahkikata başla.m~t.r. Bu 
tdebcnin gerçi, K.abataş lisesi
ne kayıtlı okluğu, fak.at ay !ardan 
heri devaım etmediği Wık.:.katla 
.aınlaşılmıqtır. 

Silivri orfa mektebi 
yapılıyor 

M»rif Müdürü Tevfik Kut 
dün Silivriye giderek orada ye
ni inşa edilecek olan Orta mek-
1.ep hinaeırun temel atma resmi
ni yapmıştır. 

tedbirlerin 

ilk neticeleri 

Mehmet Akif 
için diin bir 
ihtifal yapıldı 1 

lhtikôr kanunu ne oldu ? 
İhtikar var! Feryadı yüksele• 

li üç ay oldu. Üç ay evvel mııh
tekirlerle müQ?delen$ ne yol
da olacağına dair tetkikat baş
ladı, heyetler toplandı, şiddetti 
sözlc.r ıöyleı1Jli, ateşin nıııkal.,. 

geldi, ihracatçı ithali~ ııekadar 
teşekkül varsa hepsini dolaştı, 
hepsinin idarecile~i ile görliştii, 
öğüt verdi, konferans verdi, b.,.. 
yrnat verdi; çarı;amba günü Bü
yük Millet Meclisiade de dedi 
ki: •Malların fiatlan dalıni mü· 
rakabemiz atında bulun•caktu. 
Elden ele .:incirlemc ve ihtikara 
kat'iyyen cevaz vc:rmjyecetiz .• 

Deıi 

tıbbi 

fiatları düştü 

ecza İngiltere
den tedarik edilecek 

ihtiklra karşı alm:ın ledblrler ijae

rlne ilk olarak 4erı fl:rauarı diiome· 
ite bqlamıştır. 

Bazı tücc.1.rlar, hük.Umet.!n harf" ... 
ten mal &'ellriloı••iııl lemin ~in ak
redıtlf açtJ.!ını &"Örünce depolarında 

sakladıkları mallara derhal pi.yasaya 
~ıkanıııştantır. 

HöylehkJc ma1 bollanmış ve S'
yalları diişmeğe b~lamıtlır. Gıı·· 
~en lıafta 95 l<•'"·' ' on sığır derileri 
75 kuruşa tnm1'1ı . 
Dii~r taraftan metbur emperiyal 

Be.:...ika1 lsinıli İnı:-iliz bbbi ecza fa.b· 
rikasmm şehrbni.ıdeki mümessili ün 
mınt..ka Uoa.ret müdürü A f Sak
manı ziyaret ederek, meınleketimlobı 1 
lbilyacı olau bütün tıbbi ecz.a ve mils
tabzaT:ıtr temin etmeje hazır olduklıı
rmı blldlrmişlerdiT. Aimanyadan •e· 
tfrlllemlyen bir çok lliç ve müstah
uralm da inıDteMden lemln edile· 
eeii anlaşılmışisr. 

-c-
BELEDiYE 

Dolmuş taksi usulü 
Otomobil işlerine ait bazı hu

susları görüşmek üzere dün Var 
li ve Belediye reisi Lütfi Kır
d:ann reis!iginde ·bir içtı.ma ya
:pılııruştır. Toplantıya otvmobi.1-
cil.er cemiyeti reisi Hakkı da iş
tirak etmiııtir. 

Toplant.da cdobıuş taksi• u
sulü görüşülmüştür. 

Sokaklara yeni lamba
lar asılıyor 

Son bir ay içinde belediyece 
taktl.an elektrik iambafaırırun 
say1sı 101 e baliğ olmuştur. 

Bu hafta için.de de Galafa ve 
civarına 16, Kal.afat yerine 2, Bar 
lata 2, Suttan.ahmet, Paşabahçe 
ve Sakaryaya da birer limba 
daha konulaeaıktır. 

ııif? _________ " 

SCRUYORUZI 

Takip daha sıkı 
o:maz mı? 

Büyük şairin kabri başın
da hitabeler irad edildi 

İstiklal ma~!rmzm mü.bdii 
büyul< Türk şairi Mehmet Mi· 
f.n füümü.nün uçuncLi yıldönıi
mü mi.iıla.sebetiy le, dün sabah 
U niversi..e genç.:erı Jle .Ankua
dan veber.inı;tr 1&ı<ultesi namına 
geıen bir heyet ve merhumun 
bazı ıırkadaşiıarı topl.an.aırak şaı
r,n kaiırıru zıy&ret eım~ıerdır. 

Mezar başında, evveJ.a şairin 
faz.aiıi, yüksek ahlak ve seciye
si hakkıooa Eşref Edip t.araı. n
dan w nutuk söy•enmiı;, bun· 
da;.'l sonra An.karadan geııen he
yetLen .Necati Şeren heyecanlı 
bir hıta.be ir.ad e.mıştir. 

Necati bu heyecanlı hitabe
sinde ezcümle demiştır ki: 

- •Kalbrille Ankara(hın sevgi-
lerle, öz ~-yle •bezenınış 
çeienk getiruik. Sana, senin bu
yuk ruhwıa müşı.ak gönuılerin 
SeV'gileı-ini, seliunııa:ruıı geLr
dik. Gcn<;lıik sa.na, senin 'l urk 
şehit;eri.ne diklıf:in abide karlar 
.az:uneih bir sev·g. iıoidesi ha
zırl.ı:uı. Ak, pak alnını göster, 
gen;;. aendeıı' /<!yz .a.ı~ın. Her 
geçen gtın seni bı.raz daha sevi
yoruz. ::>en hep va'"'n için ııjı;la
d .n, fazilet oçin haykırdın. ıocıı 
ruhlara şeha.ınet saçtın. Senın 
yol'Ull farıilet ··oludur. Onun i
çın sen .reıı.ber.:.mı.z;ın. 'I'urk mil
Jeiı.nin wııı·bğını, ıstikliılini ko
ruı:nAk için sü.ııgiiı;üne daya;nan 
her asker, senin ulvi mısrala
rından hız alacak, her şeıh..t Se
nin kurduğun ümitle teselli bu
lacak, her şair sana gıpt.a ede
cekt.r. Mahzun olma; mezarının 
lemelleırinıi .atan .gençlik elihet
te bu abideyi bitirecek ve yük
selt.acek. Fakat senin asil meıı:a
rm gönüllerimizdlr. Nesiller 
gelip geçt.kçe gençlik d~ se· 
ni hürmetle '1l!ll.11Cak, ııenden fe
yiz alacaktır. Selam sana ey va
.tan ve fazilet şa:ri.• 

Müteakiben hep birlikte İs
tlkliıl marşı okuııa:rak dönül· 
müş'lür. 
Akşam sı>a·t 18 de Üniversite 

lsO'u:t' orinVI oo..lon "".n.ctı.. <lQll" bir"' ı;~ 

1ı.faJ yapılmıştır. İhtifale pro
fcir Ali Nihat Tarlanın mer
hum h&kkmda hlr konferansı 
i1e başkınmış, Hukuk F.akülıtesi · 
nam.na bir talebe bir hitabe i
rat etmi.ş'.ir. Mi>teakiben büyük 
şzıirin hay.atından bah.sedil
niş, şiirlerinden pa:rçaılar okun
muı;tur. Gün geçmiyor ki, lstanbu -

lun şurasında burasmda ero· 
in çeken biri y akalawnasm ve 
sene geçmiyor ki, İstanbulıla 
bir iki eroin imalathanesi 
meydana çıkanl.masııı. 

1 ıv. ÜTEF·-E-RR-17<--

Biz gerek emniyet ve gerek 
kaçakrılık teşkilatmm:ııı mü
kemmeüyetine liA' niİZ. Bu • 
nun için diyoruz ki; Acaba 
bu iki teşkiliıt bu gizli eroin 
imalitlıanelerini dahu kuru
lurken yakalayıp kurıiimala
nna mfuıi olamazlar mı.?. Da· 
ha sıkı bir takip ile bunu müm
kün kılmak kabil değil mi -
dir? 

Yakalanan erohıcilere de 
verilen 6 ay, bir sene bapisi de 
az buluyoruz. Bu gibilerin da· 
ha şiddetli cezalandırılması 
için CAıZa kanunlarina mahsus 
bir madde ilıi vesi doğru ol • ı 1 

maz mı? Diye 

Soruyoruz 1 1ı ~-

Y. M. C. A kapandı 
Alemdar caddesindeki • Y. M. 

C. A.• Ameıı.k.an genç hristiyan
lar cemiyeti cemiyetler kanunu 
hükümlerine uygun olmıyan ba
zı mwunelatmdan dolayı hüku
metçe ka.patılnuştır. 

Seyrüsefer memurları ge
celeri de çalışacaklar 
Geceleri de seyırii sefer işleri

nin memur iar tarafından idare 
olıınmss: lraıra.rl.aştırılm41tı.r. 
Mühını meydaın ve caddeler

deki nokJ:aıi.a,rda saıat 23 e ka.dar 
nöbet1e seyrüsfer memurları 
bulunacaklardır. Diğer taırafta.n 
bu .işaret noktalarının geceleri 
de uzaktan görülebilmelerini 
temin için işaıret IMmurlıan 
kürsülerinin alt kısımları da e
lektnikle tenvir ohmac.akla:rdır. 

haıttiı biribirine k.enetlen.ııııi.şti. 
Hıımdı kızın sıkıldığım, heye· 

canlı olduğıınu fıarketti: 

lcr yazııdı ve bu faaliyet sonu • 
cunda fi t.rihinden kalına .bir 
kararnamenin bilmem kaçıncı 

maddesine uyularak, bugünkü 
ih tikiinn önlcnemiyeeeği anıla· 

şıldı ve derhal bir kanun iayi- 1 
.hası hazırlanıp, derhal meclise 
sevki !azım geldiği meydana çık· 
iL 

Nihayet beş on cün içinde ib· 
tildir yasağı kanun çıkacak di
ye bekliyorduk. 

O gün bııı:ündür, yerliden ya-
bancıya kadar her mal yiiksel-

l 
dikçe yükseldi; o gün bu~ -
dür ticaret mütehassıslan, iktı
sat m .. '8Virlcri, iktısat ve tiea· 

J ret komisyonları, ticaret ve lk-
tıs:ıt birlikleri İstanbul ile An· 
kara arasmdıo mekik dokudu -
!ar, İ•tanbuhla ve A.:nkarada top· 
lantılar yaptılar. Yumın:tacilar, 

emiMiler, dericiler, Evliy.a Çe
lebinin bildiği ve bilmediği bü· 
yük küçük ne kador esnaf varsa 
f üncü Vakıf HanınQ karıırı6b 
kunlular. 

T;caret Vckiliıniz İstanbul& 

Sayın ve faal Topçu,oğlwıun 
sözıerine nğmen yüz on kuru.şa 
aldığımız yağ yüz elli, tituza ol· 
dığıım2 pirinç kırk, yinniye al
dığımu: bsulye otuz kurııştUl'. 
Her şey buna göre. 

hte Mazhar Müfit te bunun i
çin: cTicarcl Vekilinin sözleri
ne teşekkür ederim, fakat İstan
bulda baia fiatlar yüksektir, bu
tıa bir çlU'e \,utu-.ahdU'• dedi. 

Evet buna bir çare bulunma
hdır; söE de çare değildir. Eğer 
beşer öğütle düzelse idi, insan 
melek dünya cennet oiurdu. ih
tikiırııı öııüne lafla değil, kanun• 
la ilir, Üç ay evvel derhal 
~ıkacağı sllylenen ihtikar yasağı 
kanunu ne oldu? Bu krnun çık
madıkca elden ele zincirlemoyi 
ve ihtikin öslly"""k tam tedbir 
bulunamu. 

9ELAMİ İZZET SEDEB 

Lokantacılar da Bir casus 9 sene. 
zam istiyor! ye a kum oldu 

Son tenzilat kaldırıl
malı imiş 

Lokan~ar pda maddelerlııill llril· 
&emadl7en pabalalandıtmı ııarı •üre· 
rek yemek tarlfelerlnlo arllırılmaa 
ittin 7enldea Belediyeye mtinu:aa&. eı, ... 
mete karar vermltlerdlr. Lokanta
cılar Abulos ayında Boledlyenlo ye
mek fi:raltanıu ylbde OD nislıelinde 

indirdiğini, halbuki EırllU başınılıuı 
itibaren pda maddelerinin yli!ıselme

i• batlınrak bUl'lin bir çok mad· 
delerin :vü•de elli nlsbellnıle paha· 
lılaod.Jiını. bu ebeptcn tarifelerl:n 
renideı:. tetkik ve &anzlm edilmesini 
Jslemektedlrlcr. 

Halbuki gıda maddelerlnln liyatl:ın 
1earar "3ü.Jmıı:fe lJ~i•mıtbr. Rulo 
len mal &"elmete başladıfmdan ilk 
olarak Pirine fl7atıa...-ı 3-4. Juıruş a· 
rasınlla diişmiişlür. 

Dlier maddeler de 11lkala tem&7111 
anelmelıtedlr. 

Bundan başka bir cok lokantacı
lar eyyelee 7apılan lemlli.ll haki· 

katle laU.ll< etmemltlerdlr. Çllnkü 

bil J'cmeklerln mlkdaruu uallmaıı· 

lardı.r. 

Tramvaylarda karneler 
satılıyor 

~vıaylarda wfak para 
buhranını ortadan kaldırmak i
çin , aboneman karneleri. usu
lü ihdas olunmuştur. 

Bu karneler tramvaylaroa 
seyyar memurNın- tarafından is
tiyen ha.ika satılmaktadır. 

-0---

Haydarpaşadaki bara
kalar yıkılıyor 

Haydarpaşa. lisesi civwmda 
'b'ulunan kahve, a.şçı ve saire l(i
bi barakalaıııa talebel.eı-in devam 
etti1'L'eri görülerek Dk>fterdar· 
!ıkla bir anlaşma yapılmış ve 
dünden itibaren bu barakaların 
yıkılmasına başlanmışiır. 

dallıaşııııştı. Ve garip de.iiil mi? 
Ne Hikmet Jaled.en bahaeciiyor
du, ne de Ayşe Jaleyi sorıuyoırdu. 

1 

1 

Bir sene de Çankırıya 
nefi edilecek 

Blrlııol aftr eeıa mab'kemeslnıho •· 
sun milddettenberl dM'am eden b .. 
ıuasusluk dA-:-..-ı nrUeelenmi!ftlr. 

Bazı ecnebi ,razetelertne bir aralık 
muhablrlil< 1'•Pl1Uf olan ~10.ddill 

Baydar adında bir adanı ..... ıu ••• 
ol:rlo atar co:ıa mahkemoıılne verU
m~lL Ga:rri mevkuf olarak etteyq. 

ede. mabakeın.e netleesindıe Alie.d
d.ln ua,.darın iki yabancı devlet he

sabnıa tıalı•tıfl •e bunlartn sefafei
lerJyle ukı temaslar"da bulundufa. 

Tuncrll isyanı sıraınnd':a evinde o cı .. 
nrın mutassaı bir haritası bulunda

fu ctbl Tn.kyada yapal3n manevra1a.r 
~r.ıl\Smda da bir takım fototraflar 

çekerek krokiler ıoizmtı ol4trfa, mem.• 
leketimtze alman tayyarelerin mik• 

.dan, milbayaa Ye mavasa.lat zamu
lan hakkında :rab>ncılara mıUümat 

vermek Tt: saire suretleriyle easwı:luk 
Ve dlfer suelan sahil olmUlftur. 

Alı\eddm Da:rdanıı bu muhtelif mt
larındu dola71 cem'an dokuz ıene iki 

&J' hapsine Ye ayrıca bir sene aıüdde&
le Çatıkınya aörütmeslne, 5Z5 Ura 

para eeza!Q almmuına karar verllmlt 
ve kendisi mabkomede derhal tev
kif olımmU§IUr. 

3 Bakkal dükkanı 
kapatılıyor 

Belediye reis muaıvinlerinden 
Lütfi Aksoy dün şehrimiz !n 

muhtelilf ısemt'ı.e.rinde yırptığı 
tt'ftişler neticesinde, bazı bak· 
k.alların hem hamur, hem de bir 
kuruş fazla fiya.t1a ekmek satışı 
yıt;ıtık!.annı tespit etm~tir. 
Bun.laırın ellerinden ekmek sat
ma ruhsatnıı.m.eleri hemen aLn
ınıştır. 

Bu meyımda .Beyoğlu ve Ga
lata ile Taksimde bulunan üç 
bakkal dükkanının da aynı se
ibeple birıes hafta kap.atılınalan 
kar.a:rla.ştırılmışt:r. 

Alman konsolGsunun 
ziyareti 

Kendi gelen .. • ı 

Bu gencin yüzüne küstah küs
ta.ıı bakmasını, yanına yaklaş
t•ğı zaman mavi gözlerinin hay
retten çelik kesilmes!ni düşünü
yordu da., bu maceradan ke>rk• 
mağ'a baışl:yoııdu; çünkü bu bir 
maceradan ·b.a.~k.a bir şev değil
di 

bakıyor, biraz §'IŞlyordu. Bu j 
gençte seneleI'Ce Anadolu boz , 
kırlarından dolwı;m~ h.al yoktu. 1 
Teni plajlarda yaınmışa daha 

' çok benziyordu. 
Boz kır1arda dolaşanla:nn te- ı 

ni esmer bir kefke bağlar, hal -
bu.ki yanındaki gencin teninde 
Nivea kreminin paınlıtısı sezili· 
yordu. 

•ha ha:yata yeni at.ıtyor ga
liba• diye dili;ündü. 

İstasyondan karşıJ:adıjtı adam 
söz sövlemiye çekiniy<ll'du. 

•Beni tramvayı; kadaır götür
se, orada teı;ekkür etse, aynl
sa! ... 

Şehrimiz Alman konsolosu 
dün İslıa.nbul müddeiumurnisınl 
ziyaret ederek maznunen mev
kuf bulunıan bazı Almanların a· 
ilelerile görüşmelerine müsaaı
de edilmesini istem~tir. 

•Ona bir denı vereyim de g61" 1 
sün, diye dili;ündü, h€rhaide ka
bahat benim değil; ben vicda
nen müsterihim ...• 

Sonra Ay~eye döndü: 
- Hayır, çok beklemedim. 
- Buvurunuz gidelim, vapur 

nerede ise kalkacak. 
Ayşe tek ke'.ime söy!em!yo!" 

du. Garip d·eğil mi, hayatında ilk 
defa Hamdinln de nutku tutul
muştu. İl'k dda beraber bulun
duğu bir kadınla .k.onıı.e.muyor, 
.konuşamıyordu. 

Köprüye çıktılar, tüne>e bin
diler. Beyoğlun.a doğru yüriidıi
ler. 

Nereye gidiyorlardı? 
Her ikisinin de aklından bu 

~li. G.iWkler.i yeri bilınqıieıı. 

Yazan: Sis -
yürüyor.hı.rdı. 

Bir sinemaının önünden geçer· 
ken Hamdi: 

- Girelim mi? Dedl 
- Nasıl isterseniz? .. , 
Girdiler. Hamdi gene içinden: 

•Ben bu kahbeye yolda adam ı;e
virmcnin ne demek olduğunu 
an!ıat.rım!• Diye düşünüyordu. 

Önlerindeki yol gös~n kı· 
zın elektrik ~ığını takip ett.iler. 
Işık koltukt3'n koltuğa. dolaştı, 
nihayet iki boş yerde duııdu. 
Ayşe koltuklardan birine o

turdu. Acı acı düşünüyor ve el
lerinin hafif.en titremekte oldu· 
ğunu f.aırkediyirdu. I3u baş:na. 
gelen ~Y hiç te hoş bir şey de
ğildi, bilaki.i c:aıı. sıkıCl bir §eY· 
di. 

Ayşe 1-!airşılıyacağı adamın 
kendısine bu derece sof(uk mua
mele yapacağını tasavvur ct
m~mist:. Acaba inkisarı bayaie 
mi uğraıruı;tı? Acaba Jale Hik
m.:•e kendısini çok güzel bir kız
dır diye U:ırif etti de, Hikmet onu 
çirkin mi bulmuştu? 

.Neyse, diye düı;ündü, iki sa
at burad1>yız, ne o benim yüzü
mü görür, ne de ben onun yüzü
nü göri:ırüm.a 

.Miki fare gösteriliyordu, on
dan F ı·a renkli ve müzikli bir 
reklam başlad ı . Ay,e bıraz ken
d:ne .geldi. Hamdi yan gözle o
na bakıyomu. Ayşenin ışık vu
ran gözlerine ba:ktı haktı da ken
di kendine: 

cNe l(ilzel gözleri var. dedL 
O da gülümsiyerek seyrecli -

ve>rdu. Aşşe '1e Yan gözle ona 

Hamdi, eğer yüzü güneşte yan
=~ olsaydı şu &11<.ıa geııı; kı
zın yanında o!amıyacağını ta -
s<-vvur edebilir miydıi? Bu kü
çüle tefcr:rüatın kızı ona yaklaş
tırd.ğını ta hm in edemezdi... E
vet, bunlar 1ıefeM'iiat, fakat bu 
teferrüat hazan bütün bir haya. 
tı dı;.~iştioniye kafi gelir. 

Hamdi düı;ünüyorıdu: 
•Acaba ellini uzatıp elini tu

tayım mı?• 

Yanındaıkinin <iizine bir göz 
attı; kızın elini ar.adı: k:zın eli 
kendisine yakın bir yer.de mi du
ruyordu? 
Kızın .elini göremeyince ra -

hat bir nefes aldı. Ayşenin uzun 
sivrltırr. aklı, k:r.ı:nızı manikürlü 
elleri 0biri:birin.e kavu.şmu.ştu; 

İstıııs::;oııdaki acemi kü&tah!ığı 
da huna delildi: cTamıam, ona 
vereceğim (ienı iyi bir ders o -
lur!. 

Haıındi cebinden tabakasını 
ı;ıkaniı: 

- Bir sigara? 
Ayşe elinı uzattı, sig&r.ayl al-

dı: 
- Amma .buratla içil:ınez. . 
- Sahi, unuttum. 
- N<eyse, dursun da_ 
Ayşe si.ıa.r.ayı dudaklarının a• 

rasın.a sık ıştırdı. Filinin sonuna 
kadar sigaramn ucunu kemirdi. 

3inema bitip de ışıkla ya· 
runca Hamdiden kibriti isted.i; 

- Kibritiniz var mı? 
-Var. 
Yaktı. Ayşe can havli ile si

garayı çekti. Oh! .. Bir sig<ıra i
çebJse.. Gerilmiş asabın si.gara 
iyi devasıdır. 

Çıktılar. Kaldırli!Ilda gene yan 
yana ) ü: üyorlardı. İkisi de alı-

Bunu yapacl!'k; olsa Ayşe ra
hatl:ıyacaktı. Bir cendereden 

1 kurtulmUŞa dönecekti. Şimdi a
cı ~c1 düşünüyordu: 

•Ja1enin mekbubunu aldığım 
uııruuı sevinm~tim. Bir cumar· 
tesi günü y hız kaJımıya.cağım 

hoşuma gibmişti. Konuşacak, ge· 
zccıek bir a~kadaş 'buldum san
mıştım. Amma benim aklımdan 
geçen\erin hiç biri olmadı ..• 

Hamdi Ayşen.in kolundan tut
tu: 

- Xaır.şı 'kaldırıma g.,çeliın ., mL .. 
Ayşe: •Cehemıeme gidelim 

mi?• diye sorsalar: 
- Gidelim! diyecektL 
- G~çelim! dedi. 

POLiS 

Yağmurlardan bir evin 
helası çöktü 

. 

ı;:....,ıı.ı needea 1>erl ırııPa raf• 
murı..rda• ve rırıma.ıtan 8-kld• 
ıtürkçübaşı mahallosln4e Ziya Basri 
ve Hayr,-enln eturdukları evin bac:ı
sı ve helası ırılulnuşlır. Nüfuıp ıa• 

:rlat olm>auııııır. 

kömürden zehirlendi 

' 

Ortakilyde 58 nunıoralı raralda ka
pıcı Mustafa. mal'.n"da yaKtıiı knk 
köntüründerı ubirlenme in.7:1 ıJÖ:t• 

lcrntlş ve Be:roilu bas!aUlıealae ll~l
dırıtııurılır. 
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• 
lngilizler bir Alman torpito 
muhri ini daha tahrip ettiler 
Fransız lorpito!arının taarruzuna uğrayan 
iki Alnıan tahlelbahirinin akibeti m ':?çhul 
Aimanya sahilleri üzerinde lngi:iz 

tayyarel i çuş yapıyor ar 
Londra, 28 ( A.A,) - Anoirall ık ılalresi, ılün bir İngiliz .ı-ı. 

tıın arcsi l.:ırafından iki Aınuın torpido muhribi ile 11 Annon hü
cumbotuna la~ı yapılmış olan hücwıı esnasında torpido mtıhr.p
lcrind.eu bir4llc isabet vaki olmuş olduğunu bildırmekledir. 

!Vinci muhrip, deniı tayyares.ne karşı şiddetli bir a!eıt açmış 
ise ,ıe tayyare saiiınen hareket üssüne avdet etmiştir. 
l'ıı.ris. 28 (A.A.) - Teblit: Sım üç dui;u tahtclbabirler.n mikdan ~uaun-

Jıai L.'\ ı.:arfuıda keşif 1apmall:la olan la üçe çıkmıştlr. 
ciı:.iltamlarımıı iki ılilşnwa lahlelba- Loadra, ıs (A.A.J - uııva neııarc• 

Jıirtnc muvatrakl.J'etle t-a.arra:ı e~mlt &inden tebliğ' edilmiştir; 

lerdir: Bu tshtelbahlrlerden birisi 
COmaıaıttlant Duboc Avi2osonnn, dl
iıel"I de bir deniı byy~ 1i ile lr,~bal 

tesis ederek harekat icra etmekte o
lan Sirocco vo Ra.tlleuse &orpJdol:ın· 

nuı t.eca.vüzüne Ptramışttr. Bir &7• 

daıı u btr ıntidd~t ıarfıoda Slrocco· 
au.a mllvaltaki) etle taarruz etmJj ol-

Tayya.relerlmU, dün Alman:ranm 
batı ışlmall üı:erlude bır istikşaf uçu
e;u yap.m.ışlardU'. Ta71arele:rlmbdeo 
l>...r l.auesi ..ssüne diinmenıiı;,Ur. 

Londra, 28 (A.A.l - 23 kinunu
evveıde nlha.7et bulan lııafca zarfında 
:iıısu, .. kaçak servis! Alnuuıya7a gii· 
r kt.e olan 6.82f ıea q7a müoıuiere 
euni~lir. 

Yardım sefer beri iği başladı 
(Baş urafı 1 inci saytada) 

r tdarenln ~bah kutu fa.br~b~u.u.a da 
lıoçiler dün aralarında mühim bir pa· 
n ıopl....,..!ardır. 

Elek1.rık, h.inel ve tramvay idare· 
ıd de dıiJı Kuıla7a 2000 lira ı<Wder-

tlNİVERSİTEDE 
FelikeJ haberi üniversite ,rençtlfl 

arasında da biı.Y ük bir leessü.r !ev ııt 
emıı.ur. 

Memleketleri zelzele mıntakasında 
•e civarında bulunan bir çok üniver
siieWer evvelki eeecden iOLaren tel· 
crafha.aı.elere müracaat ederek telgraf ... 
la ana,, baba._ kardeş ve akrabalarm-
4aıı haber almak islcmltlerse de hat· 
larıa kesiklifinde.n bu l<abll olama
mışhr. Talebeler bunuo iizer.ine rek.· 
iörlü.te milracaat ederek aueı·etiaclen 

.llaber aluımuı tein tavassut rlea. e'· 
mlşlerdlr. 

Dlier taraftan bütün ünlverslle fa
lttilielerlnde fel:iketzedelere aakd.J 
,.ardım faaIJJt:line de C"Gtiiml.f ve ko-· 
mllele1 leş.kil ruullJlluşıur. Ayrıca bu 
komllelere rl7asel için de bir bcyel 
lurul.ın111tur. 

Tekmil talebe ve profesörler seve 
ocve lebenulanı b:ışlaıııışlardır. 

t)nlverslieli gençler şehrimizdeki 
af.nema, Uyalro emsali eğlence yerle
rlııln U rün mılddelle biletlere birer 
kuruş zam yapılu:ııı.sı ve bu parala
rw da Kızılay tarafından toplanarak 
leli.keisl.'fltlera cönderlJn:.tsinl ile:l 
ıürmektedirler. 

Gençler, ba.hlsıı: kardeşlerine 71r
dıın etmek lstiy..ı fabl mali vasl-
7eUerJ do&ayıs.i1le buna imkıin bıula
IDJYan v:r.laudaşlara da bu suretle ;rar-
4.un imko\.uınıa verilmiş olacaiım iJÖl'

lemckt.ed.rlcr. 
.KJZILAYDA 

Kı:ıi1a . istanbu.l ?ılerkezt de hemen 
lelltketzedelere yardım için fa(lliy~t.e 
l'Ccınişı.lr. i lk partide bW"adan mü· 
h.; mili.darda ll.'1.ç ve manita.tura eı
J'3'" ne muhtelit malzeme gönderil .. 

mııııır. 
a • ...._m.iyetll vatandaşlar da meıııkir 

merkeze müracaa' ederek t.cberrula.ra 
baştaım~lardır: 

Bu meyanda. dün lsmlnl IÖY emek 
tstcmi7e.n bir yaıanda~ 5000, d!ğr-r bi
ri de 1000 Ura veno41erdlr. Ba ecza 
•eı>o&U da iki sandık ve bir balye i
li.o vermJşttr. Bir nakliyat anban da 
..ıırlmlzd•n feW<el mınta.kasma Kı
Dla.v tarafından «Öo dernecek olan 
bütün etJ• ve ıulzemeyl rerle.rh:ıe 
kadar meccanen ııakledecetinl bildir

miştir. 
Tıp l'alı:till.esl ~çleri ole haUa, 

..,. ve römlek ı lbl •• lü,,.mtu .,_ 
planlan ulan almakla ve loplamak
U.dırlar. Bunlar Kıııla1 vımt0&ble 
iltth"1 &önderllecekllr. Talebeler için. 
.., kendi ııaıt.anbelerhıl feiakebede 
kardeşlerine vermek lsll;veıı ve M'-
1& sarbndakl ranllelı!rle bavııUannda· 
ki etYaları ~.ıbnıı •et.oleden perişan 
pkaıı vata.nda!jlara gönderilmek üze· 
re komiteye 1•eren pek çokla-rı da 
&a.kıl irle görülmüştür. Tlp talebeleri 
taraftncla.n X.ıı.ıla1'a Yerilen fanltala
nn 1.ı.ıınu dilıı 30Q • balll <>lmllf
tur. Muhtcllt sc tler 'le bir tok alle
ıer de 1ün Ye pa.m-..,tr l'ibJ en IÜS1QD
lu f't.Y& Leberrua.tw« i\ bulum:aü:ıtaur
lar. 

TİCARİ MAIIAFİL VE 
!lraKTEPLEllDE 

Zahire bor.;ası memurları ve bir 

kı•mı tüccarlar clföı '"bah 5000 lira
ilk bir yardım yapacaklAncı vlJi.ycte 
bll~ln.ılşleı·dl•. Bir siı;orta şirketi de 
1.ıtı lira söndermlştJr. 

ıiıııdilik 7üz YOl'C'a.D vermiştir. Tlca· 
ret odası ve milli SaJıa7i birJ _,?i, ı.a..c~ 
carlar, sanayicu.;r, faU .. i~ ... ~ - .. -.er ve 

esr;ai arasw.ıa J'&rW... ıısıeıerı -
eaktır. 

l\Ianlfataıracılar birili! idare heye
ti de dün toplanmış ve bütü.n m:llll· 
fa-tura tüccarlarının feliketzedelere 
yardımlannı &em.ine karar vermltı U', 
Cugün derhal para loPlaaım""1Il& baş
lanacak.Ur-. 

tlsküclar kazasında feı.lkel:ietlele.., 
Yardam illin itile komite kurılilnuştur. 

Bu konılleye tlsküdar kaymakamı 

İhsan, Vsküdar eumhurJ7et Halk par· 
tisi idare he:rell reisi Mehme& AU, 

tlsködar balkevinden Vabdel, tlskü
dar Kızılay şube reis! Rasim, Clocuk 
Esirgeme kurumu reisi Celil. Nazmi, 
~raca.ahmel. mczarlıklan imar cem
beU reisi avukai Alaattln, UURilar 
Kızılay $Ube muha.slbi Şenısl, Üskü
llar miiflüsü. Hilmi ••çilınüılercllr. 

!\!illi yardım 
(Jlat lar:ıfı l inci sayfada) 

derece müteessir oimu~tur. 
J:;n fec1i bu iıfotin birçok va· 

tandaş hayatına mal olması • 
dır-. Can hylıının ve yua4 sa
yısının hakıki ııuklarmı henüz 
bı.imlyoru.1. Bu dakil.ada cüıu
lco.izi felaket kurbanlaruım 
l .. ,Lıraluını anıııağa, dul, ök
süz ve yuvasız k.:lmış oiaııla
rın büyük izlu-abuıı düşünme
ğc davet ediyorum. 

F~ı ... ket lıabcrınden derin 
bir le~ı.sür ch.<yau Cııınhıırrci
s'1niz ve l\lilh Şefimiz, de.-lınl 
en seri ve en ctraf.ı yru:ılım 
tedbirleri alınmasını emret • 
nıişlerdir. 

Cumhuriyet hiikilmeti daha 
ilk aııdan itibaren nıüteaddıt 
sıhhi imdat, malzeme ve yiye
cek trculc1·i tahrik elti. İki ve
kilimiz bu sabalı Ankaradan 
zelzele nuntakasına gitti. Ay
ni teessür icinde bulunan mil
let vekillerimiz, dünkü içtima
larında benim riyasctiın al -
tında bir milli komite teşkil 
ederek oıilldlınizin de yüksek 
yardımına müracaat edilmesi
ne k:ırar v.erdiler. Komite bu
gün Ankarada te,okkül etti. 
Bütün vilayet ve kaza merkez
lerinde de hemen şubeler ku
rulaealdır. 
Vatandaşlarrnın llllkiıl ve 

eşya ianesinde biribir:le mu
sabaka edeceklerine asla şüp
he etmem. Facianın iztırapla
ruıı ancak süratii, toplu \'c u
~tuni bir yardım seferberlil;l 
ile haflfietebiliriz. 
Unutmayınız ki, 'binlerce va

tandaşınız kara kış ortasında 
ocılctadırlar ve her türlü cş
ynva muhta~tırlar. Devlet ha
r:ıh"leri_ ıuannueler hali~e ge
tırecektir. Fakat felaketzede • 
!eri inşaat mevsimi gelinc\ye 
kadar soğuktan, hru;tahktan 
açlıktan muhafaza etmek v~ 
barındırmak Türk ınillctinln 
en yüksek an'ane ve raziletle
n'ndıın olan tesanlit ve yartlım
laşmaıım müstesna bir misa
lini göstermek movkiindeyiz. 
Fclaketıo uğrayan vatandaşla
rın ümidi devlette ve sizler • 
dedir. Milli komitenin ve şu
belerinin etrafmda toplanınız. 
Vatandaşlık vaziffiiliıı.i yapı· 
nız. 

T. B. M. l\f. Reisi ve Mil
li yardım komitesi reisi 
ABDÖLHALİK RENDA 

Papa, İtalyan 
!(ralını dün 

ziyaret etti 
rv:uso~ininin de Vatika-ı 
na gitmtsi n:uhtemel 

Boma, 28 (A.A.) - Papa ile ita'.ya 
Kraı ve Kraliçf'~i ar~mda teati edi· 
lcıı zl7aretler dola3,. ts:ly le B. lılru;o~ 

llni.nin de ikirı .... ; ,..~-un ayı içinde pa· 
.. . ..yaret edcceğl Lı.bmia edilmek

tedir. 
Roma, 28 ( A.A.) - Papa, İtalyan 

Kral ve Kral19esinin 21 ilk kinunda 
\rattcan'da ke&ıdisine )apmJf olduk
ları ı:iyareLI iade etmek üzere bu sa, .. 

bah Guirinal sarayına gitmiştir. 
İtalJra kralı Victor E11u11anuel, uSe

firler salonu• r.da papa 12 lncl P.ie'yl 
tahta oturmaya davet etnııştır. Kral, 
Papa'nın sağına ve kraliçıe de solu ... 
na oturmuştur. 1\fül&kai 30 dakika ka
dar devam etmiştir. 

V eı in za va1lı1ara 
(Baş tar:ırı l inci sayfada) 

smı biribırine bağlaımş olması 
sayes.nıledır ki lı.(aniıuldan, lz
oıirden, Halaydan, hatta Ed.r· 
nuıcn yap•lac•k yardınılax lı.
ıe, iki uç g.tn içim.le, zalim ta· 
Ltalin ı:aü.nc uğrayaıı kardeş· 
lurım.zin imdadma yet:~ceekt.r. 

Yaxdunl.arwuzm bu kadar sür'. 
atle n1üess...r ol;,.. bileceğıni oU
:şünerek 1.:0.ııem!ekctı.n hc.r tara
iıaııl.a, bilhıHisa e11 kalaLalık ve 
ze.n.;lb şehri olun İstaııbui~a fa
atıyete germeııy . ı:ru :51rttrların 
yr zı.dığı zamana kadar, büyük 
h»llct Mecl.si reisinin başkanlı· 
im.da 14.l-{'1~an milü.. ;,;~rı~ 11n kn .. 
ıuitesj l\ıl:cl.s namına i•!t taksit 
olarak 20 bin lira verdıkten son
ra, memleketin her tarafında 

şubeler te~kiline ve ilk yardım· 
ı~rın azami sür'at:c yapılnıa.sJna 
l.arar vernı.iştir. Filvaki, bu kış 
kzyaınetle, yurtlarının harabesi 
önü.ndo Ltrcş-::-n 1':ardcşler.imi2c 
!.emen yarılım etmek, oııları aç
lıklan, S<Jğuktan, hastalı.ktan ve 
ö.ümden kurt.armek mecburi· 
yetındeyiz. Ka) lıeı.ecek bir da
kika_ vaktimiz ~oktru. Aııkara
da, Istanlıulda, lzwirde, menıle· 
ket:n fcliiketıen nı:ısun kıılınıı; 
bütün şehirlerinde, mangıılları
uın b•şında, sohalarının karşı
sında ve kaioriferl erinin sıcal' 
havası içinde, nıürcffch ve mes' .. 
ut yaşıyan biilün vatnndaş:ar, 
bcµiniz, hcp:n1iz onları, karlar 
içinde donmamak için biribiritıe 
sokularak ısınnıay:ı çalışan kar
deşltrinıizi düşfüıelim. Para yar
dmu kadar, hatta belki dalıa zi

yade aynen eşya yardımı daha 
faydalı o-lur. Çadır, yorgan, ya
tak, çamaşır, fanila, elbise, pal
to, manto ve saire yardınıları 

paradan daha kıymctlid1r. Çün
kü ihtlyac paraya değil, bu gilıi 

eşyayadır. Parası olanluın bile 
haraıı kasaba ve ),llylerde bun
ları tedarik etmeleri im.kansıı
ılır. 

Yılbaşı gecesi için eğlence ha· 
zırlıb yapanlarımıza şunu ha
tırlatmak isterim: adeta bir mil
li matem içi:n<le gelen yeni se
neyi kntlulaınak icin, harcama
yı düşündüğümüz panıları, yuı 

çq>lak bir halde kırlara dökül
müş olaıı kardC§lerimize vere· 
Ilın. Türkün şefkati, merhame
ti, insaniyeti ve hamiyeti, bib· 
)erce vatandaş, sıfınn altında 

20 derece soi:ukta, karların al
tında titre~irken bayram yap· 
mıya :ısla müsait değildir. Ve
receğimiz bir kaç lira ve birkaç 
parça eşya ile bir vatandaş ba· 
yatnun kurtulacağını, düşüne

lim ve seneb•şı eğlencesinden 
kendinıizi mahrum edelim. 

Bu bahiste sözü uzatmaya lü
zum ı:örmiiyoruz.. Çünkü Tür
kün müşfik ruhunun, bütün 
söylemek istediklerimi pek iyi 

Sı.\nayictter, fabrikatörler, esnaf oe
allyttUerı avıkta kalan kardetlerlmlze 
ıenlş mlk7ast& ,.ar41ma karu Yet"· 

llllşJcrdir. Yorıanctlar cemb'eU der.hal 
,...,_ ıiia4ermbe kaıv vcrmlt n ı 

anladığına kat'iyeUe enıiniı: ar
tık söylemek nmanı değil ver
mek zamanıdır, Hem de \!& ve
receksek bir an evvel 

--------~ JUİDİN DA~ 

Gcee saat lkl.. Herkesin en derba, 
en tallı uykud.J ohJviu bir zaman-
Dışarılla fernuıı l!Jnleml)'en kar., fır-
tuıa ve c!ch:ı~Ui soiuk .. 

Deken, }ıa:vatlakl bii&.ün sarsmtıta .. 
rın hiç biriue ben2emiyen ye insanı. 
bir anda varbkla yokluk arasmda 
şa~kmlaroı en p..ı:kıııına dindüreıı. ıa .. 
rifi •üç bir S&ntlDtı •• 
Ka~! .. Nere.• e ve nasıl!.. Tetlbh 

aJ! .• Nasıl ve ne aamao ala•V:n? .. 
Vaziyet ve ma.'"1zııra, zihinleri, tıpkt 

birdenbire elektrik eere,-anına tutul· 
muıt kalplere döndürmüştür. Zaman 
mt-kan. mesafe yok elınuttur, Tabii 
b:a)·alta d:eC'tl saniyenin, dakikaınn 

bHe ne hükmü vardır? Fakat bu anda 
her geseD saall'e. aylaruı, 7J.}larııı 7a .. 
)Jamıyaca.Jı ayn ayrı faciıs.lıanı., bepı:ıJ .. 
ni birden ve hepsni de 1ıldırım hızlle 
yapıyor. 

İstruıbutun (310) dakf bilyülı ıel
zcleslndt dört,, beş 1:ısınd.ı. bir çqcuk 
ofdufum halde, o :ıaınanki bu yaman 
sarsınhd~n duymuş oldu.iuın h."lşyct 

bil.ti r-özlerimin önünde ve orıdan 

sonra.ki biiylık Gellbolu hareketinin 
ür-.'·" ''c:.J d'-" h :Ua yü!"eğ&ndedir. 

Gerek bunlara ve ger~k bwılardau 
sonraklerin hiç birlı!e benzemiyeıı 

bu son facialar faciasn11D ta!silatuıı 

gazetelerde gördükçe. btlsenl:t, ne 
kadar ~ılıyonım. 

OSlUAN' CE:W.AL KAYG!LI 

Gazeteler ne 

diyorlar ? 1 
En büyük yardımı onlarıı 
oramıza aJimalılo yopabilı-rı:ı. 

Dünkü Soıı Tel_ 1'af gazetesin
de l:.lc..u l.t>:ct hcrucc ·~ cıaA.et
Z(;tl ~ . t. ... c ea bilylik )· ardın1ı, orıla· 
rı '"'--~ ·• 'J.'~a na.W.etmeö.le y bpao.l
hr12.. aıilı başmlli<aks.nac ze•
ZL.tc nu.l.i.t ... kas111Jn iU.)lcr urpcr
~ . ..: l vru::ıyotiııcien bahsettü..ı.cn 
~onra! 

- c'.fürk mllleli ırki ve mHli 
bünycs.ııd.,kl yiab.Sck cevherıe 
her tür.ü ıcifü<cle ı.arşı koyma
yı ve en acıyı eıı lıaf1t kavrayışıa 
5,tJiJp almayı c!.au:ııa biinı.~ur .... 

l>.ayur .• Ve hı.na, pura ve şehJr 
kayLıuuzın h.çten ıbaret uı .. u
gu.nu yia.~ek azını. illi.?. sayesilldc 
gayet kısa bir zamanda bunların 
Jıi..utayca ıcl-<.ı.t ed~Je.üılc.ceğıni yal· 
nız eJcm.lı1ı.zi t.eşkııl eden asıl se· 
bcı;.ıu nl.Uns(a otan miilh,ş zayi
at Qldugunu söyl ~dilileu ve a
çıkla kaıan feıiıketzedelere ku
' alııunası lıi:ııaugeıen tcdbırle-

rı l:lail CTa::&Lell :tvn.ı.a ... ,..,,ttlu,b.,. 

diyor ki: 
- •liu tedbir, sığınacak yeri 

k.alnııyan vataııılaş•~rm bu mm
tahaı;:ıruan dcrlı•• na.kıl tedbıri

w.r lu, bu da bu vatandıışlannu· 
"' fet"-1,eHen masun kalan yer
lere gi>nderip evlere misafir et
mekle mümküıu!ür.• Diyor. 

Kızılayuı ve tli(:er alwclar ın< 
kamların alınası 1"2:ımgeld.ği dı
ğcF birçck tedbirleri sırasile say 
dıktan ve izah ~!tikten sonra 
maKalcsine şu cümle.erle uiha -
yet \'Crivor: 

•-Her türlü acı ve müşküliiıı 
süı-'atle ve Türk millrt:ne Jı,s 
yiı.k~ck enerji ile !elitii oiunaca· 
i,ı yolundaki itimadımız kat'i -
dir.• 

l ' m .u riyfltte 
Dün Cumhuriyet gazetesinde 

Nao.ıt Nadı c.Z. ~ı.cclc iLCıoı.kciı .,.t.~ 
lığı altında yazmış olduğu maka
lcıle mezk\ır zelzelenin Kırşehir 
ve Dıkili zelzelelerini ııölgede 
hırs b.tıi'.ını bunun uzun nıiıd -
dcıteuberi mi~li görüunem:ş bir 
iıfet olduğunu söylcdikteıı sonra: 

- •Bu gibi felaketlere kıırşı 
en müessir ve en büyük kuv -
vct, yekpare bir vücut halin
de milletuı harekele ı:eçmesidır .• 
»emiş ve ... 
Bundan sonra Türk ınilleti.ain 

tarihi bir çok felaketlere ı:öj"ıi.s 
ııermiş bir millet oıdıığunu te
barüz ettıı-en Nadlı Nadi, Ebedi 
Şei Alalürkün bir vecizesinden 
daima kuvvet almakta olduğu -
muzu söyledikten sonra: 

- •Onlar için eo büyük t"6elU 
hayatla yalnız kalmadıklarını, 
Türk milletinln müşfik ve sami· 
mi himayesi altında yaşıyacak
Jarım ve yakın bir zamanda yu
\•ı.:'.arını telu-ar ku!aca.klaruu bil
mektir .• 

Diyerek yazwııa nihayet ver
mi:,tir. 

Polonya sefirimiz 
-"111ers, 21 (A.A.) - Boraya mu

vasalat eden Türkfyeııfn PoloJlJl'a hü· 
kUmetl nezdinclcki büyük elçlsl o.' 
Cemal l~üsnü Taı·a7J Po1onya reisi· 
cumhuru larafmılan kabul edllmif

tlr. • 

İrlanda'da mühim si- l 
lalı araştırmaları 1 

Londra, 28 (A.A.) - İrlanda zabı
ta.sının bir mflyon Ultek. rovelver ve 
mltral:rö:ı kurşununu buJmka lpln yap. 
makta olduklan arqtınnalar, dahi· ı 
il harpten beri J'apıldıfı ıröriilmllt o
lan taharrl1atm. eJJ t'4 4ew.I v• ea 
.ui.lılmııllıllr. 

.• '\ Yl". - :t 

Fin -Sovyet har • 
1 

Stalin'in Fin mukavemetini kır 
mak icin 800,000 kişilik kuvve 

" tahşidini eınrettiği bildiriliyor 
Finlerin cüretkar bir taarruz 

Rlıa, 28 (A.A.) - Moskovodan •· 
ima• .b.a.berlere C'Öre Slalln, her ne 
babasına elıusa olsan Fl.nlandb'ahlB.
rın mukavemf"Uerin\ Ju.rma.k için l\tan. 
nerlıeim lıaitı üzerinde eıı ı:-ü:ılde 

s • ..,.eı kt<:ı.alınılan 80-0.000 klşllllı bir 
kuvvelln labş.I edllmesiııl emretmiş

tir. 1 
Loııılra. 28 (A.ı\.) - Reuler aJan

sını?ı Drrgendekl resmi m:ıhdilden 

if'rendiğ-We •ore, Salla 'dan öteye llcr· 
!emekte olaı: Alvela'daki Finlandiya 
erdusu (~ok cöre-lk:lr b!r maııeyraya 
tt:vessüt etr.t'~Ur. Bu ordu Fin.landı .. 
ya hıı.d.uduruian GS kllcm.ctre mesa
fede bulunan Sovyet araı.islndekl 

Ka-ntf,. ~~Ht•-rl mın&akasma kndar J
lerlcm4:k ve bu surcUc :".lurmausk 

demifJ'ohıno k~-mek istemektMir .. 
Şuau kaJ'd•l.ınet iiıımdır iti Pet

saıuo el..arıd8ki So~et llttaatı .ı1-

ba.ssa AiekMndrovsk'd1D Te !\olur~ 

mansk'dan deni;ı yoluyle iaşe edU· 
mektedlr. Bu iki 1<hlr demir 7oluaıım 
öles.nde lıulunmıı.kladar. 

Vakıa Finlandiyalllar böyle blr ma· 
ııe'fl"ayı tahakk11k eWreC'ek mlkhrd.a 
lutaala malik olm•dıklar ı lesllm e
dlvorlar, fakal buna le ebbüs ed.Bo
ceiiııl de söyliiJoorl:n-. 

Stofıllolm. !8 (A.A.) - Havu A· 
Js......-: MaYrman•l<'ıilan ıııı.u.u.ıı
iin" g(.'irc yiyecek fikd:ınından dola· 
7ı S~y~t kttutı ara.ıınDda ke.r~

Jat ttkmışhr. 
Ile1"'1ki. %& {A.A.) - 27 illi. ki· 

uuu tarihinde, FIDlaııdlyaıun şimal 

müıılc""6m11a vakua ı•le.a muhare
bede F••lawtiFahknn llOI esir al· 
mış oldukları iddia edllmeltledlr. ,,. 
uebbıkı. za <AA> - La4oca c1-

ıu şfma.Jindeld Flnlandiya kıtaa.h.nıı1 

anoak 16.009 kişiden mürekkep oldu
iu, karşılann-1 S.vyet kuvvette
rlnlıa ise beııİıen - ... 35 bin klşi:re 
balll bhmılutı> tasrih edllmelıledlr. .. 

Belsinki, 2e (A.A ) - :Finlan
iiyanıi şi alinde hüki.tm sih' -
nıckte olan şiddetli har fırtınnla· 
rı, iki gündenberi her iki ınuba .. 
sım tard ı n faalivettc buluıııruı -
11113 ıdni ..ı..ıa.kta4ır. 

·Zelzele levam ediyor 
(noş i&rafı 1 lllcl sayfada) '1416'ıl~~~--aı;:~td"-11J4t!lll-IR'6 

en yakın vU:l.,-etıeroee temin etmek •• 

sumıyle sevkiyah inkıta. usralmak- un ive r site ve 
sunı idame e1lemelcrni teblii eımL'!-· 

w~u tı-Jlmatla lıer sevkedilen kafile 1 y Ü k s e k ta hs i 1 
ile ne ı;önderildiğinlıı ııle günü günü-
ne ve doirlldaa llatr~a Başvcklle· f l • v • • • ı 
le blldir.fmesl ve mahallide yapı- genç ... ıgının ası 
lan müşalııda.t neticoslnde 7apılma· 
Si faydalı c;>rülen başka. 1$lcr varsı h • t• 
bunlar için d e Umumi mü( o itişlerin ass ası ye ) 
ve vaU.l~rJl Başvck~Jete teklifte bu· 
:unma.ları bildlriln~~tir. 

B.u tallma.i. ayrıca. ErziDcand.an ıq,11 .. 
ra en ziyade feJ;ikrt ve h:iı.:iara. do· 
çar olan 'j ok.at, Aına.sya, Ordu vili
:reı.ıcrlllc mücavir blltüı 1rll:U"eUere 

de tamim euil nıi~tir. 

tiniveı-site ve yük;.~k tahııil 
ı:ençl.iği mulıteııl iakıııtelerden 1 
&J;ru.an m.uueb5ıUer' ıop..anuak 
•şaıııuakı ledhırleno aL.wııası ıli
leı< ve tf\memıısııu!c l>uluııınııga ı 
karar vcrın..şıerd..r. 

1 - İl ni versi te ve yüksek tah- ı 
ail eençuı:i teı..,..,ıze.ıeıere yar
llun ıç<n ınıllı yurdını kom•tesi - ı 
n.n teosıp C'-'l"<.""'i herhangı ~ 
yerde b•uııl çalışma&a funade -
dir. 

Anflara, 28 (İ.kd.am mullablrlttdcn) 
- J.la sab;ılt Sıvas htlkametlııe A .')• 
karadan harekeC. eden trenle zelzele 
aanıakasma. l>lr sıhhi imd.rıt lle1eU 
gHmişllr. h.yıu trenle Kızalııy kuru
mu larduıdan F..rzlncana pılır n di-
ğer ıevaıam günderllmlşlir. 2 - İstanbul cğlen~e yerleri 

u.tU.U ..... .ı.ı..r. , ..... ...._:ıı...~~ ---=-...ı ($.int;ma. ti)·atro, bır~ı gazino ve 
Dahiliye vekiJctl, zelzele m.ıntab- saıre J azan1ı b1r naııa Uian uç 

sındakl vtlilyetlere bir lamlm gön- giiıuük kilrlarmı felılk.etzeJele-
alererek kurhıl•nlaran •e Jaralılarm re tahsis etmeleri. 
ba;Jahm koruma ışı lhıerfnde - """ 3 - Milli Pıyango.ııwı yılbaşı 
ve ıarıui teılblrlerln aluımasuu bil• hasılatının k'-rının tamamen feı.i· 
dlrml;tlr. ketzedclere teberrüü. 

ValUer, felaket mantakalarıııda mi- 4 - Eilfunwıı ticaret müesse-
sarır olarak barnıdanlamıyan ailelerin seleriJı.iıı sermayeleri nisbetin -
zelzeleılen maswı kalm11 şehir, ..... de bir meblağı acilen Kız~ya 
ba •• !ı.ö~lett Daklllerlııe bom.on baş• Yenneleri. 
lıyacafi:tar. 5 - Askeri ve sivil büümum 
DAHİLİYE VEKiLi DtlN SABAH memurların maa1ıarıııdan mu • 

HAREKET ETTi ayyen bir nisbet tahtınc!-a muay-
Dahillye Yeklll J'aik Ö&lrak ve Sıla- ! yen bir meblağın bir aylık maaş

biJe vekili Dr. Hulihl Alataş. bu aa- 1 !arından kat'ı ve felakelı.edeleı:" 
balı •••t 9.40 lrcalyle folAket nımta- tahsisi. 
k:\~ına &ilmek ü.ıere Ank:ıradan ay.. S - Po~ta idar<..~in"Ce karıırlaş-
rılnıll!l•rdar. İki vek "· istasyonda tırılacak bir kıymette (Feıüet-
B:ışvekll Dr. Refik Saydamla icra ve- zedelere yardmı) pullarının bir 
klllcd heyetinin diğer azası nturla- ay müddetle derhal mer'iyete 
m11tır. 'VM "L 
1000 Kişi KAYSERİDll ;hil ve necip ıı: n~Hğiıni:ıiıı bu 

nARINDIRILACAK. yerinde tezohürünü iftihar ve tak 
Kor.eri, 21 (A.A.) - llUı<lin ııar- dirle ka~ılarız. Üniversite ve 

ilde yapılan torılanhda fellketzede- )-Üksek tahsil gençlifiniıı yukarı· 
ıcr ıcln maddi yat'dam lcmlnl, 7at.a- da sırnladığımız isteklerinin ya-
cak ve yl.JeceX. eş:ra tedariki ve le- pılacağını ümit ediyoruz. 
IAJc.ıetzedel«,.ln btı mevsimde çadırlar· 

don ve ıuo "'1m1ek. yaaz lie iNıtta:nt,.-e 

SıYU 1'ızılaJT markezwe av\le~ ·on
derilenleı·e a.&a•ei.eu Zl..1 Ç341'r, ~ua. 

kazası Jçi.D 3N pa..dat xfiad il•'fılır. 

l: rz.iD.eaa llbılia.)' ınvr1'1uine ~uk· 
Jar için hkrar Wn U.., bıo .... m.vk. 
S&mliU.11 ıla.1u:..a da ru b.ıı lan 
ıiHıile~ir. 

Ankara, 28 (İKDA."ıl Muhabi
rl:nden ı - Aldr<,.:rnı ll\2'U111ata 
göre yurdun hemen her yerınue 
~1 sahalu vukubıılnııış olan hare
ketian, l\1aı-dınde ve lllcnifon· 
da da hi'5ed.lıru~lir. 

Sıvas, ZS (A.A.) - Vlli1rilmlıı 1-
sılnde ltM"dl.ett a.t'l:dllll m-Dteeeir olan 
mmıakaJarll&kJ feUketaetilerc 7a.r .. 
dım için bü.yük p7re~er aarfffll· 
meki.etl.11". Bir rafı.an Zt1'1l, aflk 
kaza merkedef'bıe lada.ta ıuhhl J>q

eUerı Ue Uinurı• k•dttt f'!&.Jır, batta• 
a-iye,. YiJ'eeek ve ıbeeek ıön.dC'rUdiif 
rlbi .ı;ıer tarallan karla i>rtillü b•· 
lwıan Zanı - Sqelı.rf 7elıı ile lli:o7ıı!0 

kısar - SıftS Jolunun 1.eılm.asına ça• 
lıı;ılmaktadır. Bu mesaiye askeri kuv• 
vctlennlz de ~Ur.ik e7lemt:ktedirJer. 
MALATYADA 

l'+ialatyada h:ri 27 ı:ünü saat 
2?,15 de. dıvcrleri bu sabah aaat 
:,.:uı, 4.40, 6,10 da ıiert hareketi· 
ar:ı elınaıştur. 

DİKİLİDE 
Dikilıde 18 ve Ödemiste 8 sa· 

niye süren iki zeı:ıele ılaha Juış
ıledilkıi.ştir. 
TURH LDA 

Tu.rlıalda beş altı saniyo saranı. 
bir harcket.ian .. ıauıştur. tiç ev 
;rıkılmış ve birçok binalar da ha
sara uğrıuru.-,tır. 

Dokuz ölıi vo 15 de yaralı var
Gır. Civar k"yl rde sarsınlıııın 

tahıilıa~ yapıp yapmadığ1 hak • 
!unda t - ır ıua!iunat yolltur. 
YOZGATTA 

l'crs;;rsıntısı Yot.gat Ye mill• 
hakatınııa dn duyulmuş(ur. 

l\Iadcnde imdadı sihhi binası 
çatlam1ş ve :>oq·una bağlı Da
hana köylinde bırkaç hane otu· 
nılıımıyacak dereı..-etle hasara uğ
ranru;tır. iki çoctık ıle bir kadı
n1n enkaz aitınılı> kaldı:ı bildi· 
riliyor. 
TRABZÖ. DA 

da kalamı,.-a.ı?akları ,röı önünde tutu· 
Jarak:, fel.ilkeL mıntakasından bin nü
fusun Kaysıt?t'lde banndırdmıdarı fm ... 
k3nı tetkik edilmiş Ye bunla:-ın lta7· 
seriye nsklcdilmelcrl için 11.Jılkadar 

makamlar nezdinde leşebbilslerıle tıu
lunulmaııtar. 

ler l~hı p.dır, pamaşır, ekmek, rıeku 
ve çay g:lbJ 'ıda maddeleri de vardır. 
Bu trenin hattın açılmamyle beraber 
Edlncana varacatı umulııaaktadır. 1 

Trabıonda beŞ yer.ıanıntısı hia 
sedilmi~tir. İlk zel:relc 20 saniye 
k;ıdar sürmüş ve oldukça şiddet

i ll olmuştur. İç ka! •nio bir kwnı 
1 duvarlan, bir cami minaresilo 

Malatya, 28 (A.A.) - Diln bura• 
ela Erzinca.nuı m:1.rut kaJdıiı tel ket 
duyulur doyulmu relikewdelere ilk 
1ardım olma.Jr. üzere Ma.lat1'a bele .. 
diyesi tararmdan Erı.tncaııa trenle 
1200 ekmek l'iinderUml;tlr. 

EJLZUBU!\1 - ERZİNCAN TREN 
BATTI BOZULDU 

Erzunım, ıs (FcUket saba.;:.ındalr.l 
muharrlrlmis bildiriyor) - Dlinkü 
telsel• CelakeU neilceslnde Geçit ls
bsyonundakl köprü yıkılnuştır. Bu 
yüzden dün akşam Erz11MUDdan k:a-1-
kan tren ~çii. tst»yonunda kalmış
tır. Enurumla. Erzincan ve Ktmab 
arasında demir yolu mnvasalası m .. 
kıtaa uframıştır. 
ERZURU!fl"LULARIN İLK YABDIMI 

Felaket haberi Enurıımda duyulur 
duyulmaz Vali vekili llilml Balemın 
riyasetinde bir heyet Erzlncana hare
ket etaliıtır. ne:retin yanında ek
mek. J'l?e<elı Ye sfyecek eşya ile 1-
caıı eclen e17a yardı. Dört doktor ve 
4 hasta bıkıeı Erzineana nsıl olmuş
lardır. 

El;\zıf, %8 (A.A.) - Saal l4 de 
R.e:l!ıicum.hanı uturla:ran Orl'Clleral 
1tl1;ım Orba7la dördüncü Umwn mü
fettiş Kol'l'enera1 Akdotan saat 18 
da hususi lıffle Enin..-& laar•lı:el 

elmlflerdlr. 
GeaenUaia k "mi• felike&eelle-

KIZlLAYIN YARDIMI 
Ankara, ıs (A.A.) - KanlaT eem

fJ'ell umumi merk02inln zelzelede za
rar cören yarilııtlarwu.. ;rarıhmı 

devam etmektedir. Bugün Amas7a 
Jtwlay merke-ıiue bq bin lira ile 100 

diğer bir caınlin de şenfesi ba
zı evlerin hah~ cluvarları yıkıl· 
mıştır. Gümrük dairesinin çatısı 
kısmen zarar giimıilştür. 

,,_ -"t 

Muhterem okuyucularımıza 1 

Dikkat! 
Muntazam tediye yapnıadaklan için bazı vilayet ve kPZalardakl 

bayilerimizden ı:a7.ete irsaliltını kesınek meclnuiyetinde kalacağı • 
nıız aıılasılıyor-

Binaenaleyb muhit.ot-eın okuyucularımırdan şunu rica ediyoruz: 
Bulundukları mahalle İKDAJ\l'ugelmediğini eörealer iııkıtam yu
karıdaki sebepten ileriye geldiğini der.hal tukdir edeı-ek bir kartla 
gazetemize müracaat ederek ayhk, iiç a)hk, altı aylık, yıllık abone 
olabilirler. 

Tefrika ve romanlan takip eden oknyuculanmız hangi günden 
itibaren gazete alamadıtıarmı bildirir ve tı:leptc bulunurlarsa o 

günlerin gazeteleri de aynca kendilerine gönderilecektir. 

Abone flyat.J ~udur: Aylık (90), üç l)'lık (2.70), altı l)'lılı: (5.40), se
nelilı: (10.80) 

[Adres: l•tanbul CataloJllıı, Nuruouııaniy• cad
deıi ikdam iaan direktörlüfü} 
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Tefrika: 112 

Abbasenln Cafer ile olan 
sevda romanının feci akıbeti 

lran nüfuzunu Arabistanda 
ilruVffUendinnek ve is!Jim hali
~&! yerine putperest bir hültiim
clıı.r ikame eımelt mi? 

Harunun ıkızkardeşi IAl>base
llin Cafer ile olan sevda roma.
mum feci &kibeti mi? 

Lşı.e bütün bu ı;eoepler veya 
. ba.ha.ııeler asırlard.anberi müver

rihler arasında münak~yı, ki
lü.lı.ali mucip olmuş, hıçbir tanh
o;;i kat'i olarıak, lıu böyledir diye 
bu :liacia marazının mikrobunu 
keşfedememiştir. 

Bunlar arasında en doğru ha
reket ederuer ·bütün sE<bep ve 
baılıaneleri, dönen d'l!C:Ukodulan 
ve y.ııpılan tezvirleri bir araya 
.ıetirip hüküm çık.armasını man
t.ğa ve biraz da hayale bıra\tan
lardır. 

Bazılırrı, Harunürre.şidin ida -
ıreyi Bermekilerin eli.ne bıııı.k
m.LŞ olmasından mü~iren ken
di aıiifuzunu. Arıaµlar üzerinde 
l{ÖS\ermek gayesile !' cinayeti 
işlediğini yazıyo~J.ıı.r. 

EA"er işi bu zaviyeden tetkik 
edersek şu .sual .karşan= diki
lir: 

_ -Ps7ı, ~L;,c: n41Wk lJEQen 
Yahyayı ve Fadl'ı, öldürtmedi ve 
ııecıen e<>k sevdıl!i Caferi bu İiıe 
e.sirRemedJ. 

Ha;ıbulri Harun böyle iddia e
ıılıen.1erin aluıini yapmış ve işe ilk 
ö~e Caıferi öldürtmekle başla
mış, dığer.lerini ise sadede zin
dana attmnıstı. 

İşte dedikodu!:ara kuvvet ve
ren, halim olıduitu kadar mü -
verrihlerin de . muhayyelelerini 
işleten bu nokta olmuştur. 

Ve bunun yüıün<lendi.r ki, Ber
meki faciası tarihe .bir roman 
mevzuu olmuştur. 

Cafer ve Abbasenin sevda ro-
:ınaru ..• 

Bu roman doj:iru mu? 
Tııp;aınen esrar perdesi iltı ör

tülıü bu facianın mıuı:mması.nı 
müverrihler halle<lemedikten son 
ıra biz halledecek d<Cğiliz. 

Cafer • Abbase maceras:nı 
. (Haki.kat) diye bütün Arap ta

rihleri yazını.şiar, bu mevzuu A
ımp romancıları işlemişlerdir. 

temsil edildiği zaman büyük bir 
muvaffakıyet kaxan.ın;ştır. 

•Lıı. Harp. in (Bermekl traje
disi) eseri de aynca me•huı:.iur. 
Ve yine bu facıa (Binbir gece)
nin geniş mevzuuna da dabil ol
muştur. 

Şaırler, edipler, feylesofüır, 
nasihler Bermekilerin bu aıu
betini <ikbal) ve (ldbarı örne
ği olarak göstermek için en yük
sek edebiyat eserlerini meyda
na getirmiı;lerdir. 

Haırun vakla bir sülfil1!Yi kö
künden .mahvetmişti. Fakat bu 
süiiılenin adını ebem ol:a!rak ta
rihte yaşatmıştır. 
Bernıekilerin bir kısmı zindan

larında öldüıu. Bir kısmı bila
hare tahliye edildi, fakat açlık
tan, seiaJ:etten sürüne süıiine 
l:lajidat sokakla.nnda can verdi
ler. 

Hatta Riıviler, bizzat Caferiıı 
anasının bır koyun pöstekisin -
den başka yatacak nesnesi ol
madığını ve Bağdadın kenar ma
hallesinin bir sokağı başında 
av~ aça:rak dilendiğini rivayet 
edPr~r. 

(Bernıek!) ailesi sönmüş fa-
kat yerine bi.:r efsane doğmm; -
tur ... 

Harun<ln maksadı yerine er
mişti. 

lı.k ~ yezirlik vazifesini (llmi 
Rebi) e vermek oldu. 

(İbn Rebi) Bermekl düşmanı 
idi. Maa.rnafih zeki, bilgili ve ka
bil!iyetli b:r insandı. Faka1 öyle bir 
zamanda vazife başrna getiril -
mişti ki.. Omuzlarına yüklenen a
J:(ır idare mes'uliyetinin altın -
dan güı;lükle kalknıağa ça.balı
yordu. Bu ~abalama.lıu- arasında 
·(Bermekl) ismi gibi tarihe bir 
isim bırakamadı. Bunun başLca 
sebebi ise Harunü.rreşidin artık 
idareyi tam bir istibdat halinde 
kendi eline almak istemesiydi. 

[Arkası var) 

TASHiH VE TAVZiH 
, Tdrllıamnda İrıuılı vezirler Jıalı
llında 7azalan tarihi ınalinıatın blr 
laAlılb ve lerilp batası ylWlııtlen yan-. 
lış anlaşıldıtını İran ba, konsol.,.. 
Bay A.. G. Garib'ln mektubundan te
essürle öirend1k. Dosi ve kardeş ne
cip ban mDletlnlD mazisi tarihlerde 
fullel biisuü ahlaki• doılulur. Bu bu
sula kQmelll ve müsbet v....ık lb-

1 

• 

BAŞ 

DIŞ 
NEZLE 

Romatizma 
Nevralji 

Kırıklık 

Tan ve Yeni Sa
bah gazeteleri· 

arasındaki da va 
Tan .ııruoetesi sahibi .Zekeriya 

Sertel.in kendisi hııkkm<I" """'",.. 
dilen bir karikatürden ve ya:z.ı

dan dol:ayı Yeni "3'ıbah gazetesi 
sahibi Ahmet Cemalettin Saıra

çoğlu ile neşriyat müdürü Macit 
Çe~iıi aleyhine açtığı hakaret 
dav~ının muhakemesine dün aıı
liytı <d.trncı ceza mahkemesinde 
başlanmıştır. 

Yap:lan sorguda Ahmet Ce -
malettin ve Macit Çetin mevzu 
dava• olan karika:tür ve Y92ida 
hakaret kasdi olmadiğını, esa -
sen Tan gazetesinin daha <ıvvel, 
Tev!ik Fikret anke'.ini inkı.labın 
esası olan laikliği yıkmağa ma
tuf gibi gösteren bir yazı yaza
rak kendileriııi tahrik etmiş ol-

J duifunu söy1eınJşlerdir. Bundan 

. başka, Zekeriya Sertel ha.kkında 
yazılan y'BZının Millet Meclisi 
celselerinden 'birinde müzakere 
mevzuu olduğw1u ve kenclisinin 
orada şiddeUe ittiham edilmiş 

lbuluoot'4unu. !bu mü:ı.ak..er.ele

rin de .rtıa.tbuat rr.üdü~lüğünün 

çıkardığı •'l'ürk mı.1buat rejim-

Daha sonra bu facia ııarp ro -
mııneılarının da haya1lerini bes
lemiş, Pariste, Londraaa, Viya
oada, Madritte, Belçikada ·buna. 
dair eSE'J'ler, romanlar, hikaye
Oer, tiyırtrolar, operalar bile ya
plhnı.ştıı'. Bilhassa Baron Pella
ert'in (Bı>hneki) operası ilk de
fa 1824 te Brüksel tiyatrosunda 

ra._ı dahi pıfunköndür. • 

1 
· Elimizde olmıyau bir lasblh ·re 

urllp balımodıuı dolayı ıu .. ürle Ö• 

•tir dil erı.. • 

leri• adlı eserde In{'VCUt "" mün" 
teşir bıılunduğunu ilave eylem~ 
lerdir. · 

Maznuular, çıkaıı yazı ile ka-

J.I AZI~ ETJ 

MUHAMM r 
Yazan: Zi_ : nkir 
En küçük düşüncesınde ve en 

e~mmiyetsiz bir sözünde h:Je 
ibüyük bir hikmet mündemiç o
lan Resulü Ekrem Efendimiz te
bcssfun buyurarak cevap verdi: 

- Ya Ömer! .. Evet, Müşrikler
den biri yetip te bize dehalet e
der ve hak ctill'ni kabul eyler~c. 
~iz onu i:ıd edL>eeğiz. Çünkü Ce
nab;hak, :ı müslümana her yer
de necat 3ıs:ın etmiye kadirdır ... 
Fakat bizj1:a a;;rılıp ! d irtidat 
eden olursa, onu Müşı:kler iade 
eimlyece!der. Bu da, pt k tabı! -
ıliı". Zira, o mürtet, zaten artık 
aramızda yaşamıya layJt değil
dir 

Dlye, o maddenin kabulünde
ki yüksek hikmeti izah etti. . 

Bu muahede imza edilirken 

Tefrika : 113 

1 

se vukua geldi. Şöyle ki.. Bu 
sulh muahedesini imza eden, 
Kureyş reislerinden (Süheyl bin 
Amr) idi... Halbuki Sühey lin 
oğlu (Ebiı Ceııdel) beş on gün 
evvel Mekkede isliımiveti kabul 
etmiş .. Bundan dolayı da babası 
tarafından zincire vurularak bir 
deve ahırına hapis dilmişti. 

Eb(i Cendel büyük bir islam 
kafilesilıe Resulü Ekremin Mek
ke civarına kadar geldiğini ha 
ber alır almaz, bir kolayını bu
larak hapis olunduğu yerden fi
rar etti .. Ve tam bu muııhedenin 
imza edileceği sırada HudebiyyE<
ye gelerek zincirlerini ~ürüye 
sürüye Resulü Ekrem Efendimi
zin huzuruna girdi. 

Süheyl, iğlunu görünce şa -
a·-

lıınun milioıdını anlachgı .f:;in 
çarçab.ık kendisini topLya·rak: 

- Ya (Muhammed/! .. Bu a
dam, benim oğlumdur. Muahe
de mucibince onu bana iade et
mek limmdır. 

Dıye, bağırdı. 

Resulü Ekrem Efendimı1, ev
vela emir verdi. Ebü Cendelin 
zincirlerini söktürdü. Sonra Sü
bey le dönerek: 

- Fakat.. Muahl'dename he
nüz taraf•mdan mühürlenmedi. 

Dedi. 
Süheyl derhal aya~a kalJta -

rak ~""U halde ben a.lıidnameyi fes
hediyorum. 

Diye mul~öbele gö:,i<"rdi. 
Resulü Ekrem Efendimi, isla

miyetin ati ve istikbaline pek 
büyük faydası olacak olan bu 
muahedenin bozulmasına taraf
tar değillerdi. 

Buna binaen Ebu Ccııdelin bu 
ahidnameden istisna edilmesi 
için şiddetli bir arzu gösterdiler. 
Fakat Süheyle söz geçiremedi -
ler. Bunun üzerine delikanlıya 
eza ve cefa edilmiyeceğine dair 
teminat alnıa.r.ak babasuıa ~ 

1 Sirkeli Hayriyeden: 

Ve bütün 
. aon lannızı 

derhal 
keser 

lüzumunda 
günde 3 ka-
şe alınabilir 

----·· ----------------·-------

Karadenizde büyük 
bir fırtına bekleniyor 
Riitiin v;:apıırlar limanlara sığındı 

Artkaradakt Dev1et McteoroloJI Is- . 
tasyonu dün Lll'.Dan B.cblillne bu l'e· 

ee Karadenlıde şlddeül bir lıarayel . 
fırtınası eılı•caimı b~IJ•r vormlııllr. 
Liman Relsllfl Karadenlzde •eferde 
IJnlnnan vapurlara telsiz ııekmlş ve 

derhal en 7alı:ın Umanlara sıtmmala
rmı bildirmiştir. DtlD Karadenbe cı· 
kacak npurlar da Büyükdere ve Ka-

rikaıtürün haıkaTeti tazammun 
etmediği bir ehlivukufa tetkik 
ettirildiği takdiırde meydana çı

kacağını söylemişlerdir. Davacı 

vekili buna lüzum o!.madığını 

iddia etmiş, fıııkat müddE<iumu -
mi tetkikıaiı lüzumlu bularak 
gerek kaırikatür ve .yazının ve , 
gerek evvelce Taın gazetesinde 
çıkan ve tahrik mahiyetinde ol
duğu ·ileri sürülen yazının kül 
halinde ehlivukufa tetkik ettiril
mesini istemiştir. Mahkeme ge
rek bu tetkikatın yaptırılması 

için ehlivukuf olabılecek sa:liı -
h)yet sahilli re.J.aiın i;;!mffırinin 
üniversiteden sorala.rak teııbit 

edilme5i ve gerı>k matbuat mü
dürlüğünün neşrettiği ese~ ib
razı için muhaJ<.enı«yi başka gü
ne bıraknııştır. 

liı~ ettiler. 
Hudebiyye ahidnamesi, Resulü 

Ekrem Efendimizin verdikleri e
mil'1er mu~ibincc Hazreti (Ali) 
taraf-nd:ın tanzim edildi. O mec
liste bulul'.ıın eshab: kiramdan 
Ebubekir, Ömer, Abdurrahman, 
Osman bin Affan, Ebu Übeyde 
de .şahit sıiatile bu ahidnameyi 
imza etti. 

Biraz evvel ~ arzetmiştik ki, 
bu ınuah<ıde şartlarının son mad
desi, ehli islfuna çok ağır gel
mişti. Fakat, aradan pek kısa bir 
müddet geçer geçmez, Resulü 
Ekrem Efendimzin bu maddeyi 
ne yüksek bir hikmete binaen 
krehUI etmiş o\.cluklan kcn(!ini 
gösterdi. Böylece akdedilen sul
htm üzerinden henüz bir ay geç
me Jm (Ifazaa kabilesi), Resu -
lü Ekrem Efenı:l:i.rni:le dehalet 
ederek ifılamiyeti ka'bnl etti. 
Mekkedeki Kureyş reisleri ara
sında da Müslüman olanların a
detleri birdenbire ~oğalıverdi. 

Asıl hayrete şayan olan cihet 
şurasıdır ki Ebu üfyan namına 
bu müsalaha;yı akdeden (Süheyl), 
o son maddenin .kabulü için 

vakJarda abk.onolmuş~ Karadenb:e 
~ıı>a müsaade edllmeıııltllr. 

BAVA V AZin:Ti I 

Y ~Uköy meteoroloji ista.. ... yonun.. I 
elan alınan mAIUma.ta cöre, bava. 
yurdun bütün bölrelerinde yafışlı ve 
lı:apalı reomlt. rü .. a.rıar dofu bölge
lerde cenuplan <ırla kuvvelle, Tırak· ı' 
1a, Koca.eli, Eae ve Karadeniz kıJı-
1arwda ,ımaıt, orla. Anadoluda ve 
Akdeniz kıyılarnıda prbi lsllhmel- 1 

len 7er 7er fırtına şeklinde tecelll 
etntlt. Ak.denizde lodos, Ma '1Dal'a ve . 
Ere dmlzl•.rlnde Po:rraz fırtması de- 1 
vam etmı,. karadcnlzde kara yf"Jde.n ' 
yeni blr fıı1ına ba,Jamıştır. ı 

Dün iıılanlJUlda hava kapalı ve kıs-, 
nıen lıarb ~f. rli•ırir ~maiden J 

eanlyede •-s metre Jı.ızla esmlşlir. Sa· 1 
atat H de nband ~ yilkBek J 3,1 ve , 

en düşük &ıfıno altında onda dört 
santıçal lı:aydedllml,tır. 

· EDREJllİTTE FIR'.rlNA VE KAll 

Eolıemtt. 28 (A..A.) - Dün &"ece• 
yarısından IJm yatan şlddeOI 1ai

murlar ve lodmıla dağlardaki karla

rm erimeye baş)aması yüı:önden çay

lar taşmış ve hu arada Zeytinlt !)&J"ı 

köprüleri yıkıldıtında11 ve sular şo- 1 
MYI lstllı\ elllfindeıı Zeytinli, Kızıl· 

lı:<1)1!1, Gür. ve Altınoluk uhlyelerl- \ 

le muvasala lıesllmlştlr. 

şlddetk israr gösterdiği halde, 
ktsa bir müddet sonra islamiye
tin faziletleri onun da gözlerini 
karn~ırdı. Ve onun açtığı re· 
reyan sayesinde - Kureyş reis
lerinin ricası üzerine - o madde 
muahedenameden tayyedildi •.. 
Bunun üzerin<ı, islfımiyelin inti
şanna büsbütün inkişaf geldi. 

(HA YBER) KALESİNİN FETHİ 

Kureyşliler ilıe müslümanla -
nn böylıe •bir sulh muahedesi ak
detmeleri, ıınusıeviler üzerinde 
çok .büyük bir endişe ve telaş 
husule getirdi... Bun !ardan din 
ve taassup siy.aseüni güdenler
:ıe, her hadise ve harekette tica
ri maksatlannı _gö:retenlıer, bu 
müsalahadan sonra islamiyetin 
artık yenilmez bir kuvvet olaca
ğını tahmin ediyorlar.. Bunda 
da gerek dinleri ve gerek tica -
retleri üzerin<ie büyük sarsıntı
lar vukua geleceğinden endişe 
eyliyorlardı. · 

Medineye yakın olan köy ve 
kasaba!ardaki museviler, daha 
hala müslümanlarla dostane mü
naoobetlerin muhafazasına ta -
rııftar görünüyorlardı. Fakat, ev-

Yılbaşı 1nfoı,....,bc!iy)e· Pazar ııkşaırn. fevkalade ol:ara.k Ru
n.ııe"l.ı ve Anııdulu iskekkrbı., uğrııııııı;ak üzere Köp.ı"iiden gece 
yll'l"ls;ndan !onra· saııt 3 de bir vı14>·ur tahsis «lileoolrtir. 
~ pazar akşamı kvkaJAde o:Laırak Kabataııtan tlsküdara 

gece · yamıındarı sonra 2.30 ve 3.30 da ve Üsküdardıı:n Kabata
şa 3 ve 4 de a.raba. vapurları sef.er yapacaktır. 

Memurluk için müsabaka imtihanla 
Devlet Meteoroloji işleri U. müdürlüğürden: 

1 - Devlet MeleoroloJI işleri Umam Mlldörlüiii Vllayeiler leşkllilmda 
milıılıal bulunan vazifelere lmtllıanla memur alınacar.ndan lallplcrln ı iı.tn
clkinun 9«0 tarihine katlar MeleoroloJI İşleri Umum Müdtirlütlin• veya b11-
laııd11klan malıall~ bağlı oldutu vili,nl merlıeslerindelıl MdecıroloJI ls._on• 
la.nna ruiira.caat etmeleri liumdır. 

2 - İmtihanlar f/119-10 da başlayacak ve ders gruplu- slire yapıb-
cakhl". 

Bu bwmsta ınaJUınat ~tın.ak L"it.lyentu ~tfahi ve:va ya.o Dt ınüneıı.at.ts 

bulnnablllrler, 
S - nıU!ıana f"'bllmelı l~ln liselerin 931, 938, 939 ac~el•ri mezuna v• 

olp:nlak imtihanı vermlt olmak ve memıırbı kanununun dördünai maddeoln• 
de yarJh va""'"·" hab bnhmmak şarttır. 

4 - Mllsabab imtllıauı aşatıda yaiııı dcrslerde11 yaııılıcahtır. 
1 Türlı:9e, 2 Yabanın dil, S Fizik, 4 TabO Cotrafya, Türkl)e Coğrafy.,.., 

. ll Jllyaıdye «Cebir, mtlselle83t. Komıoirafya .. 4 .Jeoloji, Nebatat. 
(8503) (105881 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğiinden 

KİRALIK EMLAK 
Ciıısl 

ııotazıçı Büyükdere Ortakuyu Yeni ~H Bar•ka 
» Sanyer lllcbme1 Kethüda Ka yıkh•n< 

Yuharııla :ronlı emllikln Sllii/940 rlbıll sonuna ka~ar kraya "er.im.,.! bir 
ay müıl4tlle pazarhta bıralı:ılmqlır. iııleklUcrln her (lln nıll.->llnı 

(10783) 

Pasif Korunma 
ve yanrm bfJerindc l'lln· 
dtn l:'Üu~ 11aaret kesbl'.'
clen ve fennin son teki .. 
ınülatını hata olan ı..sıt 

ve lıollanışlı 

Motopompalarımız 
ır•lmlıı olup Ulı taleı>lo 

kat.ahti, tuba~ ve elvf' 
rlııll te~llf verilir. 

f ürk - Avrupa 
Limited Şlrl>elJ 

İııl.iıubul, Galala, Perşembe )!asan No. 67161 - !! 

Şubeye davet 
· BetJlldaş Aıılıcrlllı ,..ıı...ındM: 

1 - Llstı ve mııadUI _ ollullarda.ıı 

mezuıı olup henüz askere sevk edll

ıılemlş (3lG) dahil dofumuna ko.dar 

kisa blzmelll tıııYrl Wim erat aıılı.er

llJı: Jıbmellerlnl 7apnıak mere sevk 

velce yapılan tehcir dolay:sile 
Suriye hudutlarına çekilmiş o -
lan Museviler, tamamile bu fik
rin aksine bir cereyan takip edi
yorlar, bütün musevileri müslü
manlar aleyhine kışkırtacak te
şebüslere girioiv.ırlardı. 

(Medine) nin .şimal cihetinde 
ve dört kmıak mesaf~de bulu • 
nan Hayber kalesi, bu komiteci 
Museviler taraf:ndan merkez itti
haz edilmişti. Bütün zehirli fikir
ler buradan intişar ediyor, Mek
ke ve Medine havalisinde bulu
nan sakin museviler, yavaş ya
va.<; harekete . getiriliyordu. 

Musevi kabilelerinden birinin 
reisi -0lan (3elrun), Müslüman -
WaTla hoş geçinmenin faideleııin
den bahsederek isyan hanıket -
!erinin önüne geçmek istedi. Fa
kat, tahrikat yapan komitecile
re söz geçiremedi. 

F'esatçılaır, köy k(;iy dola~ıyor
lar.. Halkı, gizli giz.1.1 topluyor
lar: 
· - Asırlarca evvel, Firavun -
lann esaretleri altından ınasıl 
kurtulduksa, Müslümanların ha-
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edllecelılerlnden derhal pbeye gel
nıelel'l. 

% - Talip ve Veleıiner sınıfına 113'• 
nlnuş olanların bu tlavett-en mb111-
tesİla oldukları Uil;ıı olwıur. 

klmiyetinden de öy!eoce kurtul -
inak zamanı gelir ... Hazırlanın .•• 
Silfıhlanın. .. İllr iş&ı-ette, ortaya 
atılın ... 

Diye, emirler veriyo~lar .. Bu 
emre itaat etmiyenleri, ölümle 
tehdit ediyorlardı. 
Hadisatı dikkat ve ehenuniyeı.

le takip eden ağır başlı musevi
ler, bu haıreketl>en hiç mcmnur. 
görünmüyorlar; 

- Koca Kureyş kabilesinin b:ı
le başa çıkamadığı (Mı.ı.lıammed) 
ile biz nasıl müeade1eye girişe
ceğJı. Düşüncesizlik yüzünden 
felakete uğrayan dinda.şlıhı. -
mız bize kMi derecede ders ver
mlı; olmadı•lar mı?. 

Diye komitecilerin tahrikıitı

na mani olmak istiyurliırdı ... La
kin bu sözler, fesat;;ılar üzerin
de hiçbir tesir husule getirmiyor
du. Hatta bunlardan bazılan sil· 
le ve tokatlarla mukal:ıele görü
yor. Dine ve millete ihanetle it
tiha.m. erilerek yerlerde sürükle
niyordu. 

[Arkası van 


