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~ Dün Dahiliye ve Sıhhiye vekilleri 
i Mecliste beyanatta bu undular 

Orduda yıkılan binalPnn örttüğü bir ~adde 

ngiltere har i kazan
mak azmindedir 

fngiliz l:faıuekilinin son nutku, lnciliz miıteı;
nin, bu harpten muzafhr ı;ı~mak ıt;irı her tür.Ü 
f~clakarlıta lıotianmak yo.undaai ir .. deaınin y~rıi 
bir ifaae4İ.iir. 

Felaketzedelere yardım devam edecek 
Mahkumlar hakkında
ki kanun ka bııl edildi

1 
Ankara, 10 (İKDAM Mııhabi -

• nden) - Büyük Millet Mecli
sinin bugünkü toplant:s!r.da D~.
hiliye. Sılıha•. ve İctimai ~\lııa
venet Vekilleri büyük ze,z•,e tc
laketi hakkında bcyar,atıa bu -
lundular. 

Dahiliye Vekilı Faik Özlrak 
dcdı ki: 

Arkad[:.~]arıın, ugrad1g•m z fe
liıkft ciducn büyük ve ~ok acı
dır. Yirmi be.ş bine yakın n-:asum 
,_.a candas kavoettik. Sekiz bin ka- ı· 
dar yaralımJZ var. KısmC>n ve ta
mamen yJulan rbina,arın say'sı 
otuz bine yakındır. Ancak bu ra- 1 
kan"'ler da kıH:.Pn :ahminc miis- 1 

Yolda g:acrkcn aldığım!z ha
ber .. ere .e,ore Zf'lZC:l'.; mır.taka ... 
s:n::.aKi vı.i.yetıere :cabeac.ıı teb
liğat yap ldı. 

Sıvas.a vali, ıwmutan, sıhhat 
rr:u. ürü ve digeı küedenlerle 
goru!"ii,dü. Sıv ~·nrü:ıde mu • 
h_n, ha:ıc::- yu~~tl r. Bu bizim iç~n 
b:r lts,ili ve ünU ves;,csi oltiu. 

Sivas:n lia-i.k v~ Zara kazala
r,nın ve bilhas.a Hafiğin lbsila 
r.ahiyeEüıin t.ekfat ve hasaratı 
hay;; mühimdir. 

Suşehri ve Koyııllı;sar kazala
rının zEyiatı ağ.rdır. Erzincan 
yolunun ~c.:ılması için iki yüz a
rr:ele ııcindcri!di. 

=---==============-=-=-=-"'--======'-'""'-. tenidd:r. Biraz daha az veya da-

l ha çok oln:ası mümkü;ııdür. 
Erzincanın zayiatı her yerden 

daha faz'a idi. B:r an evvel ora
ya ye'.i;mek is.iyorduk. Yalmz 
yolun kapalı olınası bize endise 

B:rincikanunun 28 :nci günü Si-

l va_s·~ müteveccihen hareket et -
mı; tık. 

İngiliz Başvekili l'<L Çember-· ı dcmz haklmı)etinclcn almakta - 1 ----------------------
( Aı ka"ı 3 üncü saufada) 

Yazaıi: Abidin Daver 
İngiI::r:lcrin en büyük barp geınilerinden Rodneyin toplan 

· ngiltere deniz harbini şi 
det endirmeye karar verdi 

la'" .... , ı.am \o.CIDOK.rat ve Auvveti- 011·. -.;cuo..ıt...&:.o...t)lllll, ::ıon uu ...... ~· 
n, m.ll"llen ala.ı b.r i;aşveluJ 1 lıt, lı.r ualıa l~:>•\ C•"ı<l g.u•, Ll· i y . e 1 z e e er 
&ııatuc, hurp ha ... kınua ie5"'-P ve g.ıu .. ı·e ""(..~uiJCl~ h .. t.ı. ... ın .... 1' ve .tü· e . 
izauaı vcrınck üzere lng.1Lz ın.ıl· ıtı .... ııya1Lıu t...cn.~ t.~ .. rı ııı_.ıı.1 ... 1ı..eı.- -
lcı.Lne ve bu a•aua bulun annya- ~-··,e ınuv~._,;..;ın!ı.ı.dl :ı .... e~ınış ... r. 
)a 1u.tnot.ıı bır nutuk ı;at eitı. L'-'.Ylt.Ce, .t ... uol~tu:ra u;;.n u;.n j ı.p-

. 11 ... şvcı~uıcle ;· ... çt.ga gunıtlenbc- ran.ı.rKıı.:.n L.g .. lLcrt:, bUıh .1..allı.a .. 
l'İ, h~ rbi.ıı. Oni.ıne gcÇuttw·.-l 'ıç:ıı ucr lllu+...a ltllUCJ, CLL-~.ı. ;,;.bu-.:rı .lı..uv -
i~.uaiı.a ... ıf'!>ıi hUt•an..t.ıı, hatLa'lng.· ·ı ve"ıcr.nı tuıhc..nıa ... ta, Lı..ş ...... ı.u ... an-
1.z ızzt;.tı ncfsım ve gururunu uırı11a.a.La, 11~ r1ic.! ııszrr u.ı.t baıc 
t;tenıyc.rek ıki nef:a Hiiı~:r.ı.n aya- gtL .. l.uJ.l.h.LC.t.ur. ltJ.g .. ı~crc l-.3J yı-
G:.u~a gll~1.ş olan Çcmı.rerla,yn, .a .. nın Laş1 .... c.,a n1u.,, .. ı..1nJ.cltelc.ri ve 
t "-.i'!1d. cu.;. bütün kuvvctiie b .. r tek 11.ı.u.u~"u._.a be.~aut..ı·, ~uu,v ... J kı-
bedef için ı;alışmaktadu: ş.ı,ı< b1r nıuvaı.:"t c.rduya sahıp-

.ı...1.ı.şıı..anı )C.nnıek. ti. lôi-.ı.U l'liını.ıı l>-~ınt...-.ı., bu nruu-
Bütün lngıliz inadlıe sulhu J.3 hQ.Ve vu11·ah ... ,, •. "ı,vt11J k.~.ı.yi 

Qli..Ulo..tı..ı.~a u~raşınış olan .naş· & • .ı.a1ı 8H.ııı.a ('°'.0·:·1u.ı~.1r. ;..-u )~ -
\o"(;.tt1l, ,..rtlk, buluu l~ .. glloZ ir .. aCL.• i uut.: Lı.1..ll.ı.Z VC 11,.\':.ı O.tClU.ı.~fl OC 

le ıuu'-aıtc.r oıınak u.;.n u~:raşı - l...u.) u.,. b..r yehllJ \.l.-.'-.n &onwı. .. ı..-
;\.'or. Zaten İng.l.z stcı., es;. toy- lcr "1.<.n.ı · <\.,•lt.11·. L.cç ... n J. t.u ..... 1:ı-
lcJ11: Geç harekete ge1111~k, ta· ta1ı. DLı., u • .ı. .Lt~.rıu.c, J.l.gı.ıLt.r~, llu 
LaL. n.ır ı .::re ue ıı:.lrcL .... tc geıtncc ) ı..:n.Uı..d.;,....o.a, ~iı.t.~ .... \ hc:.rul?J ıu;-.uı • 
Sununa kaciar scbalta, ı~rarla, ı- cu .) 1111.\.i.J \ ı.1:.~uıl1n.~d. Chi 
ı:.aı.ıa payı 111na&lır, lı.uru ... aı.ı uıgihz l.tuL..~u ı~ - 2~ ~ a.-

'tııg:1ı'ız. BP.~\.'ckülnin ııui.kuııdaJ f:,ıUı.ı.a g ... ı.ç ve hR._.,.ı.a .• ı 1.us.ur. ,.ı.·· 
İng.h.L hiık.utnctııun ve ın.ue:t.• u~ n lliu.ı:Ln:k<.phı·. ıng.lı:ı.o: lı{ın~u-
ı •ll,bunu na l~:.lL.<Jr ı11Ut ... t:.eı.., az- ı.ı.:..~J., 1.arll .. n ı.ı.a .. ttt:rı.. a~·ıacı ... :ı, a~-

b.ncıc 01c.ukl:..Tt apaçıK gurüıı - ııı..:: J. zu·J~.ı.ı, 1 ıa_t)arc gc 1.~, ıte 

l:.1 ... KLı.:a.r. -xu~ .. rugULU ÇOK ~a - 1 :, ıııuhr.p 1:ayocını.ştır. lıuııa 
~ a~uklı bir bO.r\.!>o.rc. Ltnzıycn in- ınu.h.ab .. ı, İngı..hz tt.:..gah1::ırlnoa 
b·•lcrc, ........ hlltlıt;"ı g .. bi, bı.ı.tu..ıı ı.ıu- U ıaıu.:sı bti~ ıe zırlıiı <111 ..... ;;..a. uze
l.;....ı..co .... crı li::ıyucu:..ı'; f ..... ı:l.t t.n 1 re 1 ın.lyGu tonlıl' yt.n.. J..r.rp 
t.un ıııcJcı .. n ıı.u: .. ~ıcUı..st ıı ve ~3· tı~ntisı yc~p ll .• a_\Ladır. Bti.}tı.lt 
f\.;l'.l l~azaUU', l'.ı1ciilln 1Jl4·18 de İl.:.l"bLll illt L.v.ı.'L a tı.•(u ki i .. gdl.Z 
t:c Ö.}tc otnıuştu. lug1lı er, 1318 cı.sııannıt.sının zay • .ıtı bu clı..ıa -
) azına kac!.ar, dört ~lne n1üJ • kıİıdcn çok fnz>a idi, 
li.:..tıe hcıu.cn hcn1-0n mtih .. ın h.ç İugillci·c, lt<.arct gcıuileri ba· 
hır zu[~r "'k.a:tannıudı,.t.ı; bıl.JhLS kııntııtJan ugı:aut;jl ~ .... .) ,a,ıu bır 
t .. lıı.ı cc..:.p!~c ..... l!t..-, Aını;... •• l:-:.r kar· kııınlr:.ı, z~ın.c"Lı:.,ı A .. ıı.a..ı t;cıni-
: .• ~.ııı ... a ı ... uL ... :.;U.;..ıt ı;,.~,_,u .... H,y<;t • li..rı ı>ır hıs"!ııhı t.a '- lc.-Cr dcvl-t-
l~re ug.· .. ~utl<...ı·; ~' ıı;.:""ı..~ı.H .. ac ye- lcrciLn ~atuı aldı;;ı v;; purlurla 
lL niıl ... r, ı .... tu.t.1 .i:.ı:ııııa c~e c.:;ır t ... .ıaii eucrck 12U, ... UO tcaıa indıı·-
tı.c.ı.u1a.c; _..4 al nıba)'Lt l.J.LÖ y:::ı- ııı.şl~ı· ki, bu 1111.ktar doı.ı~ı:.:3\.1?1 
ı.ıucı:uıı ıtit.r.ı ... n t.,L.r 1 c ... 1,t .... siu:a.c, ve nıi.isicknh..l .. leı·~lc bcr~.~c.:r 21 
l .. Jı ,t.ın t:(Phl~.:.uc, l\ldh...:don • hi:!,YOll töıiluk hır ltc~rcı fjlo-
l'J. t .. ph..: .ı .... ı.! ka,aııtı..i.hı.l.Iı·mu· sıp;a sP.hip olo:ı.n ir.glltcre · iç:u, 
\~1.01,ı.;cı.~rıc harpteı. g~ıip büyük zayiat c!cğ;Idiı·. Büyük 
\1-"'tuaı'. lı.,,. 11 z iC ·~ulcc)~•, )-ıl· llarpte" i~e. İngiıtcre ~'alruz 1917 
<::..ııı.n hn~La \.olğll; yııJr:tu 3 Juıt· nh:a.nır.da, hir aJda:, 1 nıilyon 
L l ... .}t.nı ıl\tıs· dı a~luka ile tcr:luk ı:ctiet gc ni~i ka)rbct • 
d~~~lll.Uill 'Z. f~ Uğrattı t,.n OllT31 

)'U.h.ıclbp ınuı~ffcr o!ıhaiTı il.nıtr· 
dı.r. İng.li.z stı·alcjısi bu ;rcns.1.pi, 

fill~Li. 
(ArJ:ası 3 üncü saııfada) 

ABİDİN DAVER 

Fela/,et mıntakasında dün 
de sarsznfılar devam elti --------------- • 

Erbaa, ıo (A. A.> - Erba&da Yi>A·err:c~ks·.;aş,ya1 s0ı b<~~al~ıgelm,i;~;j_ • Csaky in_ gi/iz faggaref er;f dün Alman 
4.5 da oldukça şiddetili ve 7 sani- - ·' 
ve süren bir snsınlı o!mustur. mizde 2 45 de ve 5.10 da o.dukça h • / b 
Zayilt ve hasarat yoktur. siddetli 'iki ve Gümü,hacı köyün- Q V Q US erini ombaladl .. QT 

Ş. Karahisar, 10 (A. A.) _Son d' de hdif olmak üzere bir s:r- omaya 
24 saat za:fında h:fif s:rsıntı'ar sıntı hissedilmiştir. Hasar yok- Faris, 10 (Hususi) - İng:ıte- J.:z tayyareleri bugün şimali AJ-
o!mustur. Hasarat ve telefat vo~- tur. B d:ı. ı •• d ~ yo re, A!rr:anyanın rr:ayn ve ııer.ızaı-1 r, anya L.zerinde ur~:-.uş.ar ve Al-
t İzmi' 10 (A. A.) - crg2ma ' ı ·t:larını. ber:araf ellikten sonra L ·· • · ı. ı: 

K"zarrıız halkı irin Giresundan ~ • ) nrni• mik,·asta ve dı:ha rı:hat eım'•l·rct·r Ta""arelerden b · 
ur. ve D"-·ı·1'ı·d~ 3 er sanive süren iki ı· man ı:ava usıcr.nı ~om ard:man 

( Yaz1sı 3 üncü sıııfada " ' ' ., c - · ' ' - .n 
gönderilen bir kısım giyece_k_v_e_____________ _ _ Rcma, ıo (A. A.) - Roma rad- 'rharekii.ta g·:-çrr.iye 'karar vermiş- U.süne dör.memiştir. 

yosunun bildi di :.ne göre. dün tir. Bütün fogil'z Ela.arı Alıran- Londra, 13 (A.A.) - İngiliz a-

12 b 
• s t k • 1 sabalı Vcned.ikten Budapeşteye yaya karş. · dah.a ~ıdd. etlı bır mu_ - m'raJ'ik d•ire,'n'n b'r tcb 'ği-e 
'IZ'ln ovyp as e '!I 1 ·· ··solan Macaristan hariciye harcb_e _sıst~mı ta\o!:ı:k cdecekt:r. ıı;Öce, ~imal den-:zir.de. Alm~;ı .ay-
J.l!..11 - .il donmu, . Şımdıın abıukan•rı daha fazla yarc!cri üç gemi ba'.!rm!şlı7: 

1 

nazırı Kent Csaky, yemden pek kuvvetlendirileceği söylenmek - 6B9 ton'li\to'uk İrgiliz GoHie 

"'DTl ıı_ha s::-. r::- edı· . mu'ı.tcm-el olarak yarın Romaya tedir. gemisi, 955 tor.:latoluk Da"'"":r-
" U t~ ;:." ha7cket cd.ccktir. Londra, 10 (Hususi) - İngi- ( Arkas: 3 üncü saufada) 

!~~-~--~~~~--~~-~~~ -~ 

Alman erkanıharbi Sov '' mi? 
1 

Yirmi 
yet us ya O Ot s nda çalışac 
~o...,yet or ·u u:ı 'il 

torpil b!ç"n,;ndc 
kül'andığı giz i sil:ih 
zuhiı k>za.kln mış 

\ Müddeiumumi Hikmet Onat 
llelsinki. 10 (A. A.) - Solla 1 

mıntakasındaki 12 bin kişiden rnü.1 
r~l<.kep olan S:>vyet kuvvetinin 
'' _ı eli. ümitsizdir. Çünkü Fin-
1 .... r:dıyalıla:rın I.'1l!ngenesi t.u ~ı::uv
" tirı etr.fıııı kapatmak iize.e-
c1;1'. 

. ._ ,sl·o\ a, 10 (A. A.) - Lcnin
.l!r <l ... s_;.e:i mınta 1 .: ı ı!e e ~r
nıa v ımn l-b!il;i · 

O Kfırıunu.-"ni-:-1 . Uk i(" i1~a-
metindc, pivad: c~zü~•.mlarının 
çarpışmaları vukua gelmiş, ve bu 

çcrcı. malar neticesinde Sovyet 
kıtaL.ı. ı S Jcmosa~n1i'niın ş:.:rkır. d.ı 
bir knc kııun·.etre peri çeki.mis -
tir. 
R~ma. 10 1 A. A.) - Co.rrie::ı 

Del a Scr:·ı::'nın istihbarır. l ·c 
SoV\"C"t ordusunu ter.si~ etnıek ü
zere 20 A;m·ıı erkanıh-rp subayı 
Rusvava ııitmişlır. 

Londra. 10 (A. A.) - Generol 
Franko'nun dahili rarpten sonra 
İspan}ad kalan tank, top ve lü

:Yımsı 3 iincü sayfada) 

1 

b eseri dun bizzat itham etti 

1 "kmet Onat "Afrodir,, -Müe lifinin 
M 1 nkolik olduğunu· söyledi 

( Yazısı 3 üncü sayfamızdadır) 



BOYOK TARİHl ROMAN: 70 1 

GENÇ OSMAN 
l· ,,.- " fstanbuJ Be!ediyesinin ruh haleti 

\,] Yazan: M. Silm i Karayef 

Abd ülkedir efendi kördüğümü 

Bütün kağıt 
depoları ·ı 682. 704 llra ve 

teftiş edilecek ı; eşya toplandı 

İlk iıısonın hfileti ruhiyesi ile, 
İstanbul beled~inin ruh ha
let. arasında çok ben:ıe.r tanlıar 
vıır. 1 

rinin pencereleri bir donanma 
manurası ar.ııcdiyor, ıreıı; vakıt• 
lere bdar pırıı pırıl y:mcy.,rıııL 
S.bablaı-ı iş başı a.li herkesi m:ı· 
sasının başında buluyordu: Be -
led.ı,ve Uışekkülü, tıpkı ilk insan 
teşekkfüıeriade olduğu gibi, ko'4 
kuyor, buuun için sayıyordu. son• 
ra harekete ~ıdi. hski adetle • 
r.n tadiline ımini olmak ıçıu Q 

saha bırokınanm çarelerini dü
şiiııdü. Günler geçtikçe, ıpldt 

pencereier birer ikişer lı:aruıb, 
iş başı ııili lauu ikişer nıasaıan 
IKış iıuldu Ye nihayet senes.ı ır~ 
mcd.; iş bitmeden !ıütibı. ışııuar 
söılclü ve salıahlan başlamak ıs
tiyea İ$ badini ırördii""""" ı.Jl• 
san blllamaz oıdu. 

gayet güzel çözmüştü 
Ve ellerln.'. şikinnın iıÖZiiııden f 

cekti. Bihüş bir .halde olaa kuı.1 
kuvvetli koloıriy~ kııvnvarak 
kaldırdı. Sedirin üst basına o

AMii.l.Gdir efundi, si>:ı:!erinin 
mecnsım deıtiştirdi .-e; 

- ~ultanım; tavsiyelerim veç
hiie müraltabeainfae beş """" 

Fiatlan::ı kontroledil
j 'nıcsine karar verildi Dün 90 felaketzede gelöi 

İlk insan teşekküllerinde fert 
korktuğu kişiyi sayardı ve ce
ne de ıı:öze gorünen efendiyi ne· 
i•I, kendisini ziyarete &elen ö -
lü cedlerioin ruhunu dinlerdi. Bu 
ruh oııa şöyle b;r kurnazlık tel
kin ederıu: •&iti idetl~n tadıl 
etmek hususnnda yüksek dira • 
yetle birıne mümkün olduiu ka
dar az saha bınılwu&!. ve uk ın· 
san bu telkine kapılır, kenılindea 
üstüne, kendisinı üstüa lulac:ak 
her teşebbüsüade engel onnak 
için elinden geleni yapardı .• En 
müstait adam, kendisınin üstü
ne çıkaınadıklan, lakin kendi 
derecelerine indirebile.,ekieri i
~in, talıiat.i ile unıumun dıol'CL'e
smi taynı den malul ve ağ.r 

ruhlu arkad:ıı;larile inmiye sllrülı:
icnirdi ... Ve İ>;te böylece bu ilk ın
san ccıniyelleci donıık, yekşekıl 
bir seviye arzcderdi.• 

turttu. Ve: 
- Şimdi. bun.da "\"e uzaklı. l 

bulununıa!. 

= i(~ bc$ RUndilr n::sı.. 
buldunu-z'. 

-Çok iyi.. 
_ Müra,kabeniz:le kusUT etti-

niz mi? .. 
- Zerre kadar Şeyhim ... 
- Scyhi.n.i.zi armladınız mı?. 
-Çok. .. 
- Rüyanın. l!irdim mi!-
- Her aksam ... 
- Beni görd:ikten sonra ..• 
- Cok yakınlık hissettim .. 
- Fakat; Biru ~ı kendini-

zi kaybetti!i.:ıizin l.ukınd:ıt. mı
sınız? .. 

kitte devam ediniz. Yalnız size Jhtikôr bmlsyonu dün öğ· 
bir ilaç verece.ilim .. Bu ilacı si:ze le<llen _.,a toplanmı~ ve bil-
vecd.iiimi ve sizin kulla.ndıAı.nı· ~ inşaat malzemesi iı. lti-
u kimse bilmiyeı:ek... iıt fiatlarmdaki ihtikôr işi Ue 

- ~ üstüne Seyhim. mtŞ~ elnıuştur. Son glinler-
- İlacı; sabah. akşam ale.cak· de gittikçe pPbahlaşan ldiıt 

sınız bir nevi haptır. j fiatlarını sıkı surette lrontrol (! 
- Bas üstüne Şeyhim.. ' etmek üzere kararlar vermiş· 
- Bundan sonra bana baş üs- tir. Bütün ka~t depoları an~ 

tüııe deme olmaz mı?. \~ teftislere tabi tutulacaklar · ~ 
- Ne su: etle emrediyorsunuz'! 1 dır. Biihassa stok ınallttı.nı , 
- Eyvallah ı::cybim.. I' sııklaf8.0lar hakkınd• $iddetli l 
Diye mukabele eyle- Zikrice- ' ettaltr ı.tb'.k edilecekt:r. 

li1 ile dkir ol!.. · \ı ~./i 
- Eyvallah Şeyhim!.. -
- Bu Hicı beş gün alacak- ı 

sın!. . 
- B~ .ııün sonn!.. , 
- Beni çal!ıracaksın .. 
- Bu ilaçtan sonra olacak 

mı dersin Sev him? .. 

.EDIYlt 

Beden terbiyesi 
tahsisatı 

Dün ak.şama kadar şehrimiz • 
de aelze.e ieliıkelzede!eri için 
toplanan paraların yckfırua öö2 
bin 704 !irs.ya batiR olmuştur. 

To:Onya lılübii de dü.ıı aza"a • 
nnd.an top~ı 500 lir:aşı vilQ.. 
ye•teki yaramı komitesi emrine 
vermiştir. 

Komi.e reisi Lütfi Kırdıı.r dün 
sabah S:Xkec.deki m.safirha.ı:e
yi teftiş etmiş,ir. Mumaileyh bu
radaki vaz.yeti beğenmEmiş ve 
bazı memurların V11Zifderini ih· 
mal ttikler:ni ııörcrck icap e
cien direktifleri vermiştir. Tali 
komil-cde dü.n maariften hi.r dok
torla takviye olunmuştur. 

Dü.n misdirhanedek.ilere ya • 
laklar ve eşyalar tev:ıi olunmuş· 
tur. 

1 
Vali muavini HalUk Nihat Pe

peyi de felaketzedeler için c:var· ı 
larda ev ve oteller aramağa baş
lıınuşt>r. Yarından iübaren bun· 
lar evlere iskln ohınac:ıklardır, 

Dün şehrimize 1 nci trenle 50 
2 nci trenle de 40 felaketzede da
ha gelmi•tir. Bunlar da misafir
haneye ıtlLilrülüp iskan olun • 
muşlardır. 

!zmi: kuru m<'yva tüccarl~'.ı 1 
Çocuk Esirııeme Kurumuna ııon
derdiltleri 100 sand.k meyvadan 
sonra bu defa zelzele felaketze
delerine de 100 sandık meyva gön
d«meğe karar ~rmiş:erdir. tlal
lar bugünler.ne yola çı.k.arılac.ak· 
tır. 

i~tanbul belediyesi ölü cedle
rinin ruhlarına itaat etm.şti, 
Lutıi Kırdar da, kendinden • .,. 
n!kiav ır.lti, ağJr ruhlu ara.. • 
daşlanna ıqdıı sanıvoı:i:l.LL 

- Sevhinize karşı namahrem
lik volttur .. 

= Eİıiİ tarik, iradelerine hl· 

- Yoo .. Böyle kolay kolay o
lw. mu? .. 

- Ya-
- Netsi şehn.nl, badeli kus-

Beden Terbiyesi kanunu muci
bince vi!ivet ve Belediye bütçe
lerine yüıde Z • 4 nisbet.iııde : 'h
sisat korunası icabetmektedir. 

evamediyor 

İstanlrnl belediyesi de, donuk, 
yekşekil bir seviyenin fevkine 
tıkmak arzusu beslemiyor. Ha.a 
Asasbaşılerın, İstanbul efcndıle
rin:n kendisini ı:iyarete ırelen 
ruhıannı S9JQ'Ot ve bu ruhların: 
•Bizden de bir ıtanıan korimıuş
tun, fakat gene do bize eski i · 
deUeri tidıl etmek için u saha 
bırakhnllL~ Bıına devam eclinia: 
başı.nıu her geleni kendi dere • 
ccnite iııdArini:a!• emrini yerine 
gctirmiye Şaşıyor. 

Bu tee;sürümüz uzun siirm~ 
di. Geçen sobah erkenden bele· 
diyeye ırenp masaların çoğunıı 
boı; lnıtım ı.eled.i)re reisim.z ma
zinin aiyua.u telkialcriııc değıl, 
halin icapluıııa uymak l&zınıg1!1• 
diğini bütün belediyeye tamını 
etti ve belediyem.zi bir kere da
ha IQ'aDdırdı. 

Ancak muhterem doktora şu • 
nu hatırlatalım ki, ilk insan bi
leti ruhiyesi besliyea bu ipt;oial 
t~i.Uün narlroalu büayuko 
tamim ancak palyatif bir deva. 
dır. Bu müesseseyi deaeat.,ksiko 
edip b\l&ÜDkÜ medui)'et ic:ap. 
iarı~a uyırun l:ir ruh hrleti ~e
roıniyle tedavi etmelı: çarelerınl 
aramalıdır. 

kimdir ... 
- Gördünüz deiiil mi? .. 
- Evet, Şeyhim .. 
- Fakat; bu a$kı ilahi olmaz-

sa; l miı asan olmaz .. 
- ......... . 
- Biraz evvel kendinizi nefsi 

emarenize kaptırdığıruza mem -
nun olunuz .. 

- ........ . 
- C'ünkü; dilelt\erlniz \-erine 

~Pin,.< bulunu""~ demekti~ 
- ...... 
- >'imdi baııa n-e kadaı yakın 

o' l·ı~unuzu söyieviniz... 
- Çok .• • 

kadaı çok!_ 
- Ht-" şevdım ev'1ell-
- Bır misli! A~tirebllir misi-

niz?_ 
- Canımdan bile evvel!_ 
- Dah~. daha!_ 
Can Bahµ. düsiinüvordu. Vtı 

bir türlü bulaınıvordu. Fak~t: 
kurnaz Şeyh ou şuoı.ı söyletmek 
isllvordu: 

- Padisahtan bile yakınım!. 
Abdülkadir. sualini tekrarla

dı ; 
- Daha. da h;ı!_ 

- ·--··· 1 
- t ·i dilsünilnü%, Şevhini:z· 1 

den daha yakın 1.im.se s!ze ola
bilir mit.. 

- Ha\'ır .. 
- Öyle.• i~..a; 
- Padisahundan daha mm· 

sın.12? .. DedL 

vasına ~e~meıi .. 
- ..... . 
- Bil.tün vücut, bir 8$lı:: taba

kasiyl<: ö;:tfılmeiL. 

- Ondzn sonra; k.endinizi bu
la<-aksııu.z? 

- lleş J?ün çok değil mi Şey-
hİJ;l! •. 

- Y<>0. •• 
- Si.ti ırörmek hasreti!_ 
- Ne vakit fazla arzufarsanız, 

çajtı.rabi!mintz! 
- Eyvall.:ı.h Şeyhin:ıl. 
- Ben, artık ~idlyonım.. Hoş-

a kil!. 
- lliıcun!. 
-H3-
Ded.i elini lı:uşailtnın trısıM 

soktu. Kiibda sanlı bir kilı;iik 
!)<..ket çılı:.:ırdı ve Can ~a u
utara.lı:; 

- İşte; tam on tane hap!, 
- Eyvali:ıh Şeyhim!. 

- Biru su ile alınız!. 
- Eyvallah Şevhim!-
- Sizi fazla heyecana ızeUrir-
~ ii2ii:mevinh?-

- Evva.l.lah Şeyhim!. 
- Ehli tarik. tam bir es:rv f. 

ı;indedir .. f!z de. övle olunwt?. 
- Eyvallah Şeyhim!. 
- Düini:ı:e, elinize. nefsini:re 

lıilcim olunuz! 
- EyvaU:.tı Şeyhim! 
- Sar veriniz. sır vcrmeyi-

niz! 
- Eyvallah Şevhim! Can Bahs:ının •hlndan bu 

cümleler korku ile karısık çık· 
rrıstı. Padisah bu ... Ondan üs
tün kim olabilirdi .. 

- Ehli tarikin, e;.keği, dişisi 
• olmaz._ Hep veklir _ 

ı -Evvalhh Şevhim! 
Sevh efendi, Sultan hanımın 

s~n sözlerine şu mukabelede bu· 
lundu: 

- Sultanım; Padisahımız e
fendimiz her sevden yüksektir .. 
Fakatc maneviyat h 0 ~eyin fev
kindedir .. Bu sebep buvurdu
itınıuz d~iITudur.. Seı hiniz, va
sıl.ı:i zılfillilıhr. Her yol Şey
hinizden ee.cer.. Evvela yakın 
yol benim! .. Dedi. 

- S2yhiniz, m"'hre-mi esran-

ı nız olan koc&nızd:n dahi i'.c,'i
dir. 

- Eyvallah Şeyhim! 

Can Dalışa; derin bir nefes al- j 
mıstı. Çünkü; Abdülkadir efen
di kör düitümü gayet güzel çöz
n:üstü. 

Mademki Seyhine bal!lı idi. 
Mademki mahrem esrar o idi genej 
mademki lıer vasıta o idi. ve her 
vol ondan ıTecivordu. ôvle ise ı 
evvela ~evhine ooj!la dedi 

- SlındLik Alliıha ısmarla -
dık Sultanım .. 

Thodi ve ava.i!a kalktı. Can Bah
sa tehaliüle yerinden kalkarak 
~.evhinin eline sarıklı ve öptü. 

<"" ~vh ekndi de buna mukabe
lede gecikmedi. İki haris eteriy
lc Can B:hşanın omuzlarından 
tultu. 

V.e kızın l(iizel alnın. hararetli 
dud:klarrnı vanastıra:ok temas 
ettirdi.. O kad.Y .. 

Biribirl nden avTJlmış:.ardi. 
Seyh\n bu seferki. duru.şu epey
ce sürmüştü. 

(Arkası var) 
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Birkaç afay bir:bi.rine karış -

t , bl.Wla ragrr.c. böıLik!er ak!p 
~ıt.i; bazıLarı da, yoiu!'l kenarı -
ı:a· uüş.iı, oldukları yerde saydı. 
v.., bu kar_gaşa;1ğı had bir şek.e 
sakır.ak için, bir süv:rı kıt'ı>sı, 
toççuıarı tarlalara dağ.:tı efra
dı biraz daha dağıtarak, ıı·eçmek 
için inat ettL Bir sa.at vürü.yü.ş
teı. sonra. katııeıEr darmaoagı
nık, seyrana çıkmış _g.bi ayak 
sür uyar. yo.Jarda uzanıp geci-
kiyordu. . 

Jan başından ayrılmak iste • 
mediği bölüğ(i ile berliıer en ge
ride kaL'llışlı. 106 ncı gözden 
kaybo!rnuş. alaydan ne b!r er ne 
<::c bir subay kalmıştı; hepsi git
n-.ı::lerdi. 

C.~o.<.:; oı-talığı kavw-uyardu; 

1 
ortalık tal::ınımül edi:miyecek 
kad::ır ;s!c~k.ı; çaJ.~r ve .sn.ır m<.ı.~-

1 
z:r::e ile şi~en tnnt~dar art'k o
m~z a!'a çok ağ r t.asıyordu. B;r-
ço,iiu çar.ta ta~ı!l"!aj!a al:.ş:k de -
jtildi, esasen kurşun gbi aJ{ır se- \ 
fer pı:l:csu içinde rohat edemi
yorlordı. 

Sol,ı;(un yüzlü. gözleri Ya<h u- ı· 
fak <€fek bir er durdu, çantası
ı;ı henC:eğe attı ve son nEfest<:> j 
ker.dini top!ay p hayat~ lrnvu -
~an bir ir.san soluğu He derin bir 1 
nefes aldı. 

Şuto: 

- Yapılacak en doğru şeyi 
ya~tı! Dıve mırıldandı. 

Böyle dlyor amma, gene de 
ilci büklüm olmUştu yola devam 
ed.yorciıı. Fakat iki kışi daha 

l 
' Bu parsların bazı vilaye.t ~e ~e- İ 

}ediyelerc:e ayrümadığı goru.du
ıtünden bu seneki bütı;eve ieabe
d,n mezkılr Ulısisııtın konması 

dün Belediyeye bildirilm.i;ıtir. 

Tırhan vapuru hakkınd_a Ve
kalet tahkikat yapıyor 

bi· m1rnara c:eza veri'di 
Folınıi Kav.dalı isminde bir mi

marın Cihanııirde bir arsaya 2 1 
odu ı ev yaomak icin izin aldı- ı 
i!:ı halde 3 kat yaptıii:ı .anlaşıldı

ı'.\ınd.ın kendisine l sene müddet
ie nıhsatnııme ve:il!memesi Be
ledi;'tte ka:arb.stırı.lmışlır. 

---ııoo>---

Karadeniz, E_ge ve Mlrınarada de 
niz~Erin'?z ~!~üna· . .:n.oeri hwtüm il 
süren ~ıddetı.i iınıına devam et
mekıe:ur. Vapur sefe. i-e.ı i tama· 
men iniizamuu kaybıacmiştir. 

Akdenizde buiunan Erzu;;ım 
vanuru dört l(Ün rötar:a dlin li
manımıza ~elebilmişlir. İzmir den 
dün hare:,et edebuen Eırüsk va-

lkONOMI 

Türk· fsve;r fic3ret 
an!aşması 

puru iiç _gün röl.arta buııiln sı.e
.1.."Cektir. l!:vvelki gün Karade
nize ha:eket edecek olan Cumhu
rive\ \"apuru .Yolcularını QJ.;;i~ ı 

l 
h:ı.lde dün s~baha k&da-. rıhtımd;ı.n 1 
hareket eJenıEmişlir. Vapuı· bu· 
ııün iki fX'S..ayı biı:<k=n yapacak 

1 
ve K..r•denize kalkacaktır. 
Kar&deniı:dc bu-<unan İmrir. 1sveı; ~ay başında biten Uca· 

ret muahedesinin müddeti ay so
ıı=a kadar unlıimışl.ır. 

Norveç ile olan ücaret anlaş
~mıım müdd.ıti de bu ay so
rıund3 bitecektir. Her iki mem· 
lekel ile olan ticari münu~bet
lerimizi ııeniı;:elmek ve yeni bi
rer anlaşm:ı ya-pmak. ii2ere yakın· 
d.:ı müukır.el:re başlanacaktır. 

Pamuk fiyai!ar1 
lnnirde kurulan pamuk ihra

catc:ıları bir lii!i buıtün bir tcp!arı
tı va-parak idare heyetini seçecek· 
tir. Birlik derhal faaliyete l(;,

c;ecek ve bütün ııamuk ihracat • 
cı:.ırı birliğe _girmeğe mecbu: 
olsc_aklerd'.r. Ptmu~ fiyatları iyi / 
vazıveUedır. En ıyı cıns pamuk-
I:ır 1hrac3..t1n men edPmiş olma -
sına ra~en lD • 15 kuruş ar:ı.sııı
dadır. 

~eni bir birl.k daha 
kurulacak 

Karadeniz ve Günzysu vapurısırı 
müşkülatıa sefer.c.rıne °'""~ e
debimıektecli.ıer. 

İzmir C.üıı Saınsurı.:ı varmış ve 
ortd:m hareket etmış,ir. Limanı
ını~dan B•r.ına ıı;iden U!)!en va• 
ouru fırtınaya yakalanarak hm.as
ra limanı.na sıi!ınınıştır, 1 

Evvelki gece Bındırma<hn li
m::nııruza .ı;;elen Marakaz vapuru 
fırlmaya yaka:anmış ve buyuk 
tehlikeler geC'irdikien S'Cmıt vak
tinden ü.ç saat son.. a iiımmımıza 
ı:;e'.ebıımiştir. Vapurna bulunım 
büiün voıcukr hastaıan~ v.a
pu;: rıhtıma yanaı;Uktan sonra bi· 
le kcnd11erın2 ııe..amemiş.el'd.ır, 

V"1pu:run l(tilJ'at' .. esintic 0U4.Jn.aJt 

kovunları deniz a.:mışlır. Bazı 
tahta akcam da parçafarunışlır. ı 

G<~iibolu civarında karaya o. u-

mınta:ka liman reisi muavini Mu- Doktor Lutfi Kırdar i~e hı:ı;h-
ı .. -~ı '"'"' =r.ı yoayie Ahu- dıjı ilk günler, paydos &ili çai-

SELA:!'lfİ İZZET SED~ y.a·ya hareket elntişti<. dtkUın soara, belediye da:rele • 

Muhiddin dalı.a evwl Dwnluı:ı- · =========================== 
:nar va,;uıiylc vak'• ye.ine gi· p .f k IB k ı· anlara 
d;m beyeie ı1tihak docektir. He- aSJ Orunma aş a JID 
yel vapurun v.aziyelini ve kaza- tedbı"rlerı· 1 gı·den mallar nm ne suretle vukua .ııeldi.ğini 
tahkik edecektir. 

Münak;ı,1e v~ka!eti kendisin· 
den. vapur hakkında bazı izahat H h , d .. Alman vapurlarındaki 
a,mek üzere Doniz Yolllhcı u- asta J.ne:er e Stg:- . •

1
• 

mum müdür muavini Yusul Zi- naklar "- apılacak n:ı..} ar gctırfı ıyor 
v.a KakJ.ıtloj!.u Ankar.ava ~- " Harı> baslar başlamaz Uınam· 
rıJn.ıstır. Daire ve müesse:selerle evler rruzdan mal.arını boş.altmııdar. 

\ c.kıl.iet ita:u t::.hkikativle çok de varı~ak pasif kwu.nma ted- Bulı~ar ve Sovvet limanla_ına 
vakındm m.eşıtul oimakta ve a- bir.-eri hakkında 2 numaralı ta- 1 k<ı·can Alman vapurlarındaki 
liık,<i.ı.rJ.ar.a dı.eklifler vermek- limatnaıne Belediyece kabul .._ I mııJ!arm tekrar limammıza .ııe-
tedır. dil<!rek dün bütün şubelere teli- tirilmesi temin edilm~tir- Va-

M~n~m ~r.c oğ·u 

Paristen ayrıldı 
Paris. 10 (A. A.) - Harkive 

Veka.eti uınumi katibi Me~men
cioi!lunun riya.selinde '.Iürk b.e
yeti mahs=ı Ankarava diln
m.k üzere :Paristen harel--et et
mistir. 

Paris, 9 (A. A. \ - Hariciye 
müste~arı Chamoetiet Derıill!S 
dün sabah Türkive H~rit:iye u
mumi katibi Numan Meıİemen
cıoğ.Juyu kabul etmiştir, 

Yugostavyadan muhacir 
geliyor 

Yogusbvyalı Türkl-ertien mü· 
rekkep 28 ki~iü bir mulıacir ka
fDe:i <lün..1<Li konvansionel ile şeh
rimize J{e!:r,işierdir. 

Bir loaç gün sonra kakbalık 
bir Türk muhacır kafilesinin da
ha İst.ı.nbula geleceğini söy_emiş
}>rd:r. 

--000--

ligal yapı.mıstır. 1 purların şehrimizdeki acentesi 
Talimoı!nııme ahkamının tamamı. e.lerindeki konwmentoları olaıı 

le tatbiki !~in memurlar h.er ta- ' tüccarlara maHannı derhal Re-
•afla kontro.lar yapaoak!ardır. tL tecektir. 

Di,i!er taraftan Hsseki ve Cer
rahpaşa hastah.aıre~ri basla ol· 
mak üzere şehir hastahanelerin
de ne sı"1ın•·khrr insasuıa b.aşla
nı!'1:!ası icin şarlnameler müna
kasaya ı;ıka!ılmıstır. 

---000>---

ADLtl't:'. 
---·--

Osküdar adliye binası 
1 

bitti . 

ra~imcn1 ıc' Üas~1ü1·adcaarkAt•~.Jiye binasının )

1 
in:""tı bi~mişlir • .;·Yakında me-

' Her türlü. konfor ve teskilatı 1 

Küçük haberler 

' * Bir k;aç gilndenberi ailesi i'.e 
beraber şehrimizde bulunan es
ki Yunan İktısat nazırı M. A. 
Bakkalbaşı dün de temaslarına 
d·evam etmistir. 

Mumai.eyh hükumetimiz ile 
Türk - Yum:n iktıs2di meseleleri 
üzerinde _görüşmele: yapacaktır. 
* Dündon itibaren Üniversitede 
Hukuk Fakültesi doktora sınıfın
da stenol!t'afi ku.s!arı açılınış
ve derslere başlanmıstır. 

Ba.itı:rsak ve elma i.'ı.racatını 

teşkilatlandırmak üzere bir ni
z~mnz.me p:ojesi hazıTlanmakt~ -
dır. Bu maddelerin ihracatiyle 
mesııul olanlar bir birli!< kura -
c.::klardır. Böylelikle mühim ih
racat madde!erimizden olsn ba· 
i!ırsak ve elma ihracatının fazla
lasması ve harici rekabetlerden 
ko;:unınası temin edilecektir. 

.. - .... k kcn-di l~·::n<iıni kurta . .rm..:ı- :· 
\ a muvaftak o.an Tavvar v.aı.ıuru 
Soroz tahlisiye gemlii taratınd~n ı' 
Geıibolu limanına götürülmüş -
tür. \i apurun cit.meni de :,ırıl- 1 

mıştır. Orada tamir ~dilecek ve 
sonra limanımıza geHrilecektir. 
Geiiboluva çıkarılan yolculardan 
Çı:nakkaJ.zye gideoekler dün Dum
}upm.a.;. vapuru tarafında,n yer
Jecine götürübnüşlerdir. 

Seferihisardan kaçan bir 
mahkum dün yakalandı 

haiz bulunan yeni adliye bin:sı 
1 :ıo odad:ın mürekkeptir. İki bü

yük ve ikı küçük olm~·k üzere 
dört mahkeme sa:onu vardır. 

Dinleviciler icin de avrıca loca 
Jar tahslı edilmiştir. Her salo
nun aynca memur ve bekle.m.:, o
daları mevcuttu.:·. 

* Türk - Edla cemivetinin !s
bnl>ul şubesi müdlirü bulunar. 
Fufas Ankaraya e:Hmiştir. 
*İngiltere Himayei Hayvanat 
Cemiyeti Erzincan ve havalisin· 
deki felaket mıııtakasın;la yara
lanan havvanla:-ın tedavisi içiıı 
200 Sterlin göndermiştir. * Askeri Tıb ve yurt taleb&:eri 
hariç olmak üzere dii!o>r fakül
te talebe ve orofesör!erinden 32~ 
çift camcşır ve elbise" toolanmıı 
ve Kızılaya teslim olunmuııtur. 

çantalarını atı.nca dayaı:>.amad:: 
- Yal!ah! 
Diye haykırdı ve bir omuz 

vu:uş.a çaııt!sını yere lııa.tı. 
.8~.ıJi.~ıncAı ü•tlinde yirmi tıEş l<l· 
lo taş °'r ı;ey degilaı. Ht.> van 
değıı.erdi ki, bu .)'Ü!CÜ la;;:sın -
!ar! 

Lube de onun gibi yapıt ve 
ı.s.,uıu da teşvık eıtı. lta3.ıad:k
ları lıaçt3rı·n yanında ısi .... vr-0z 
çıkaran !-'aş ask~lar_nı çOıı...u \'e 
~ı.:.rı nönüp t;;.:·Krar a!acan.mış gi
bi çantas:nı bir duvari. ciıbır:e 
yerıei;.irdL Ja!ı ackasına ·bıkıp 
ao.am•arın n s .rth;ını boş gör -
<iügıi z'!man yalr.ız Morisin s.rtı 

1 

viııdiıyali. 
- Çanta~arınızı alın!z ·beni 

mes'ul edEr!e.r! ı 

Or.~ar aks .. lik etrr.edcn yürü - J 

yorJ""· onbaş yı crn önlerir.e kat-
mı.şıar, dar yo~aa it.p yürü~ü w 1 
yorl~rtlı. 

- Çan tal:ı.rıı:.zı almazsanız / 
rapor yazarım! 

Bu söz Morisin suratında bir 1 
ka:ınçı .ıı.hl ~klaıL Raı:or ! Agır 
yük allında ezilen bu biçare,er 
rahatladılar diye bı.ı hayvan köy-1 

Alanya civarında karaya dü"'f?n 
Tırh;;aı vapurunun imdadına gi
den Alemd3r tahlisiye gemU;i 
fırtına yüzünden vapurun yanı
na vaktaşam:cmıı;tır. Ancak ha
va açtıktan sonra vapurun mua
yen2si kabil olacaktır. İstanbul 

lü rapor mu yazacak'.ı! Körkö
rlıne öfke1·.nere'.< ask,Jarını gev
şrt;ı, çantasını yere att. ve Jana 
meydan okıır ııii:ıi baktı. 

Jan itidalini bozn:adı, müca -
deıe edeır.iyc:eği için: 

- Ö;·Je olsun dedi, bu ak.şam 
göriı$ilrüz. 

l\foris ayaklarından çok mw:
tı;.ı_ı::;tı. A11~1~ olrr.a-ciıg1 kal u 
sert kunciuralar ayaklarını b • 
na.n:ı~~:. Zaıitı, çan~c:.n.n ağr·sı 

hal.i belkemiğ:ni s:z.a'.zyordu. 
Har.gi eı.r.e ai~eı;:ğını ~-Ş:rn.~g~ 
tüfeğin ağ:rl:ğı da solu·gunu ke-
si.yordu. Faka.ı onu c;sıl ~uztt.r;p ı 
eaen can çckı<en mannıyatı, s k 
S'K kapıia:ııı u.m.tti.zLk buhranı 1 
iai. Rr<lrnbire iradesi if...i> et -
rn...ş, kb~u nü~ü.r:.ce.ierı.; kap:lmış
tL Buı .. u ön.ı.err:e.i iınkan.111 bu- ı 
1amıyor, scnra da ktnıiı keno.i -
ne U•ı.nuak ağüyordu. Pans .e
ki ha.4i1u-ı cÖtE..l:U• dcd..ğl zaman 
zaman her fonalığı yapan za!f 
çocu~un hataıan idi. liozguna 
pek benziyen bu rüc'at sırasında, 
yskan güneş a!t.ncia t21ben tep
hU.)~ başiıya.Lı.de.ııJıen, yollar • 

Seferihisar hapishaııesmden ka
çan Hali. adında bir adam dün 
şehrimizde yakalanmış ve Bi • 
rinci sulh ceza mahkemesine ve
riimiştir. Mahkeme Ha!ilin tev- · 
kitine ve me'1kufcn S1'lerihisara 
sevkine karar vermiştir. 

da sürüklenrn, bu darmıt dağm 
sürlide, bir hayvanduı. başka 
biı· ~ey değ.idi. 

Lu!:e, mahalle çoc:uklarınm 
kaygısız gülüşile haykırdı: 

- Ald rmı:yın, Berline gitmi
yoruz ya! 

Berline! Berlin<:o! Moris o coş
kunluk _gece;:nd~ halkın sokak
laroa havkırmes•nı duyuyordu; 
Beri:nc! Berüne! Sesleri <ı:Oun gö. 
nüllü yazıln:asına seb~p olmuş-
t~ . 

Tekral"' !Lifeğ:ni bir omuzun -
dan öoür omı.:zuna koydu: 

- Tabar.lanm patladı! ... Elde 
bu düdükle ·seyrana çı.kJmaz 
ki... 
Şuta hamurdandı; 

- B~ n:~-det:mi doldunnu~
tı:.m ... Ger.e bu domuziuğa düş
mek talisizlikten başka bir şey 
değil! · 

Öfkeli öfkeli tüfc.ğini sallıyor
du ve siddetic onu da çilin öte 
tarafına fır~ttı: 

- Cehenneme J;it! 

(Arialıı &ı11rl 

Yakında, Üsküd.r Adliy.esi bu 
veni bina...-a ıı:ec;ecek ve faaliye:e 
başlıyacaktır. 

llfAKARtl.CINlN 

İPLiGi 

İhtikar yapıın bir mabr:a
cınm dükkıinı bir ay b.palıl· 
dıktaıı sonra, bütün ipliklerin 
a.r !ık paz.rra .;ıkac'l,."uıı :um • 
nttnıiştik. Fakat, ayni bııhmn 
devam edi,yor. mr arkadaş hu 
meseleden balıseieı-.ten: 

- Paura çıkan, yain..,, o 
makaraeınm ipl;ği oldu, dedi. 
Halbuki, daha ortaya ~ıkını
)"&n ne m~u.~r vardır?. 

Y anhş mı dersini&? 

NEREDESİN 

ARSLAN? 

Herkes, Tırhaıı vapurunun 
ne olacağını soruyor: Az dcğıl, 
gemi, daha dün gibi, yakın ha 
zamanda bir mılyoıı iki yüz 
bin ıiraya y:..;ıtırılınıştı. 'l.'ır
han fırtınaya mı kurban gıttl, 
yahııt gldece!t mi!. 

Bir de herkesin menkı 11~ 
noktada toplanıyor: 

Bir gemi, karaya otunır o
turma?, nasıl olur de, hemcu 
ikiye ayrılacak şekilde 'Sakat
lanır, makine dairesine kadar, 
her taraf su ile dolar? .. 

Bunıııı cevabını kim verebi
lir, deTsiııiz? Neredesin Arsl:ı.u 
Gülcemal? .. 

GAZETELER, 

lllUHARCİRLEr. 

Babı.1ilide gazeteler çoğaldı. 
Fakat. arkalaşıara iş çoğalma
dı. Çünkü, sayhl"r az. İ.ş saha
sı rlar. 

1'.onra da, yeniden kirvana 
karışanlar>" eti ne, b11d11 ne?. 

Uün, bir yerde bu mesebı 
göJ"üşülüyordu da, bir arlı:a -
daş: 

- Nerede, deıli, Nır.li ha
ba.n1neti, ·canı?. 

~. ŞEFİP 



Finlandiyaya yardım meselesi 
iki devletin arasını acacak mı? 

' ftoma, 19 (A.A.) - Roytcr. Daily Telcgnl ve 
Dnily Express gazetelerinin Kopenhag'daki mu
lıab:Tletino ~Öl'e, Bed.U.deki italy~n baş konso
loo.u bu maizomcler.Ln İs•'eç yolu ile Finlandiya· 
)'11 sevkine müsaade edilmediği takdirde deniz 
)'ol t3dan sevk<'.lilmek üzen derhal İtalyaya 
iadesini istemiştir. 

Almanyaııın ittihaz edereğl hattı hareket hak -
kında kencisine malumat verilm<'sini istemişti. 
İşte AlmPn hülıiimeti İtalyan sevkiyatına ait 
koııı,mentoyu bunun üzerine tutnmştur. 

İtalyan baş konsolosu Finlandiya ile Rusya . , 
araSlbcla harp hali mevcut olmadığını ve buna 
l"ııuıen ltaiyanua bitaraf memleket sıfatile Fin
laııdiı··ya ınaizeme göndormekte serbest oldu
I;unu hatırlatmıştır. 

Beriindeki diplomatik mıntaler, İtalyanın bu 
r.ıenle hıılıkında Almanyadan izahat istcdiğ:ni 
bildiriyorlar. italyPnın Almanya üzerinde ne 
derec<>ye kadar taııy :ı.: yapacağı alaka ile beklen
m.,ktedir. 

Muhabir, bu rn<.'»elenin Roma ile Berlin ara· 
sında bir geçimsl;:liğe vol açabileceğini Alman· 
yanın halen iki müttefikten b:rini tercih mec· 
buriyelindo oldı•ğunu ilave e3·lcmektedir. 

Sovyetkr B'.rliğinln Stokholmdakl elçillğl 
Finlandiyaya yapılan siiah sevki meselesinde 

G' Afrodit,, müstencen mi? 
J.(Uddeiumumilik ve e!ılivukuf 

cı).mut eçümış bu•unan Ibranım 
liakltı Kuııyah taratınuan mı.is· 
~lıcen mahi)ette .l(örulen Jo'ran
sız muharrirlerinden l-'ıyer Lui· 
zuı Maıatya Mebusu Nasuhi Bav
clat'ın kalemıyle tü;kçeye tercü
me edilmiş oAn cAirodit• adlı 
~i aıevhıne açı.ian davaya <iun 
\edınci as•ıve ~za mahkeınesın
de aevam edl.oıisUr. 

1 

lJunkü ceıs..de, iddia makamı
ııı. utanbul <.:umhurıyet Mud
cleıumumiıiiitine tayin edildi~ın -
deniıcrı ilk defa oıuak H~t ı 
0.ıMtt bizul iş~ etm~lir. 

Maınu.nl.ar, e.>erin ~uıi ve naşi
rı Sunu.et kü.tüphanesi sahibi 
Sernıh Lutfi ve vekiıi ııcnç avu
kat ve romancı K>at Mahmut 
Karakurı ile eseri basen matba- 1 
acı Kenan muhakemede hazır 
bu,unuyorLardı. 
Müd.deiumumiliğin tetkikat tal7-ı 

bi ~.ıne Sultana!ımet Bırıncı 
sulh ceza hakımıı~ınoc ehııvu
kuı olarak seçi.mis ve eserin 
mustehçen mahiyette olduı:unı 
d.ır rapcır wrmiş oian Konyalı l 
İoralum Hakkının böv ,., bır e•.:r ., 
h.ııtltuıda Jıuküm venneıte ed~ 
bı ve i.mi ikti~·.ırı bulunmaa~ı 
söyler."'"'k kıtabın sıliı.hıı ~ •• a.r ı 
~P ve profcsörier taratınd n 
t1?Utiki j!eçcn ce~sede maznun- 1 
1:t; taraiından i:ituı.mi~ ve m3.h- j 
keme de bu ta:.>0bi kabul ederek 
Üniversiteden bu t.ususta mütc- ı 
h~ L·~ş z.a:Lın thmınuı soı·""'l-
. masma karar vermişti. Dün U- 1 
11ıv~csıte.:ien jı!elen cevap okun- , 
ınuştı.ır. Bunda. eseri tetkike 
aı.ıihivetıar olarak Edebiyat" Fa
kültesincien ordinaryü.s profesör 
Mustafa Şekip 'l unc. profesör 
Sad.e tin Ceıal, profesör Rıı:.ıµ 
Özdcm. doçent Ali Nınat ·r~r.::.n 
ve do~ent Hlimi Ziyanın isimle· 
ri büdıriyordu. 

Müleaklben müddciu.murnl Hik· 
:met (.,:ıat soz a.arak dava.va &it 
;;uuut d~lil .ri luıkkında b.'.ı.ı:ı 
:nor.:.~ala.ı bi!di!'ec~ginı söyı~ ... 
rr tır. Müddeiumur i. 1!.- e,ı f 
c, .senin ertesi l!Ünı.i cıkan 20/ 12/ 
ll3~ ta11h'.1 Cumhurivet ga,c.'.e,in
dc. mul ~kEme ta , liıtı sıro m
cla. maznunlardan Semih Lutfl 
nin muh kemcdcki ifadesine at
fen "ır.iıadeıumumı.ıgın tarudıfı 
hrahın1 Hakkı Krn~alımn c!ı.i
\"t;kui scr;ii<i.ıiio tnzında bir va
:rıı göruldüııünü ve bunun ise dcı-
\ aru.ıı -esas ve mc$lledio.i te~ki1 e
den İb.: him H.kkının raporu 
t.akkında bir suç i nadı mahive
linde o'.dui!unu, bu raparun bir 
auı; mahsulü olarak veri.diği id
dia olu:ıdui!unu. halbuki yapılan 
k kikat ne .cesınde mahkeme 
zabıtnamosinde ve diğer gazete 
!erde Semin Llıtiının mahkeme
de bövle bir sey sôVledil!iııe d:ı
ir tek k>limeve k. tlanamadıi!ı
r.ı söv.iyerek keyfı~etin maznun· 
d:n sorulmatır:.ı ve söv!cnıis.sc 
deıilleri."lln ned"n ibaret bulun
C.u~<unun d'l tasrihi ile alınacak 
ttvabın z:ıb:ı geçi'1.mesinl ı.:ı:
mislir. 

Hikmet On~t ezcümlo. i:ldia .,.. 
di'dii!i ınbi tu eser 2'l ocne evvel 
'fürkcc,·e ve crm.n cc'·" tercu
n:e ve n .ir edılmissc bunun ce
za ve :ıtbuat kan~. l:ırın~n mcT·
il'@to rrmesind~n evvel o:ması 
i'ibarh ıe kanuni t·kibata tabi 
o1mtır ... ,ının tabii bu!ıın. du~unu, 

1 
o ~arnanki tı;b'ılı:rın 3li piyasa
ıh l:.alunııuıdıl!ım. ~rın Ulus 
roıwt.,smde tefrika eı:iı'.rnemiş bu· 
lı:nıJul(Unu söyliycrek ~öyle de
m! ~tir· 
•- Davlmıı:ın mevzı.:u Fran

• ız müe! ille. inden Pivcr Lu
Uin \'adı~ı A!rO<!it ese:idir. Da
vavı ivi anlıvabilmek .cin müel
lifin. kim okluıtıınu e yazılan 
es~rın mahivetini Fransız mü ... 
d.~v.venatınd::n tetkik ellik. Sa
l. ·ıvettar l!O'er olan •Li.rus. p,_ 
'.ftr Luia hakkında avı:eıı; c!ıfe-

ıankolik ve şehvl yazıluiyle ~
tihar clmiştir> demekte ve e;eri 
hakkındı da: .cok açık ve ser
bost oımakıa şöhrc't kazan~ ' 
tı; • Diye yuınak.adır. 

Urusun yazaıkını. bakılırs; 
müeıııtın Fran,ada acık. şeııvi ve 
behimi hisierı tahrik edıci yazı 
yazmakla işlihar etti~i aniaşı.ı· 
ver. bunu biz dcR•. mueılıiin 
kendi vatandaşlaıı sövliıvor,ar. 
Bu eserin basJ.<a lıslnı~ra tercu
me edı:dıj\ini Vt! ed~oiyat alemın· 
d.e lanındı~ını suç.uıar söylü vor
lar. Hawuki 1''ransada m zkur 
ese: in açrk kitap sat.ım knapçı
larda bulunabiıeceğini ve tarih
ten tahmınc:ı ~~ veya 40 sene ev
vd bu kitap alevhine Frans.da 
takibat yapı,dıi\ını mevsu .. an 
haber aldık. Bu eser bir kaç e
sa.ır ismuıi kendisine sıper ala
rak dünya tarihının zapt etme
di~i muhayyel e>ki adetleri ta
rif• ve tasvir sadadinde huzuru 
adalette zikrınd~n tcdıb ettı~ım 
ehli hibre raporunda yazılı nıüs
teh~en ve Lehimi his:e.i ıahrilt 
edici yazılardan ibarettır .. 

Müddeiumumi bund11n sonra. 
bir s..ıı ".a-t ve- l ilim cserınln müs
tehcen sayılmaması icin kanunda 
.aıll.kadarların is.ifadesi için n:cş
redi.me$ ve mevzuu ve şek ti i.e 
nesır va~ıla ve mahal!inin nevi 
ve c:insi arasın-daki rr.ünaseı:~t ka
rir:clel'iyle anlasılması• kaydi 
bulundu.!!u. halbuki bu ernrde 
bu vasıf ve S:lTliariarın bu.un
madıtıını. bundan baska iddia hi
liUına Fr .:nsızca asl.mds.n a vne • 
le.'Cüme edilmemiş olduğunu söy- ı 
lemıı; ve cs:?rın aslı ile tercürnesı 
ar&sınd~':i bazı farkları. iliıve 
ve er.:.sik.cri savfa ve satır numa
ra.arı tasrih ederek uzun uzun 
an.almıştır. Hikmet Onat, f:r
zı...'Iluh"I bu kitap bir s-n'at eserı 
kabtLl "dılse bile mektep tal·ebe
sinden büyüklere k·-'~r herke
sı:ı elli ku:us mu kabı 1 ınde koıav
u~.a tc<lırik edcr~k okumasının 
;!~rck ki.ıiturümuzde ve ııere.{ 
a •• ~ vuv::mızci.a vapacağı fena te· 
b ..... ın d4Unülmcsi ict.be!tiJ{~ • .,i, 
tu eserın müs~ehcen olmadı~l 
kabul edi1 di~i takdirde yarın sı
ncm3 fi.ımlerine ve tiyatro sah
relerine nakline teş~bbüs edil
rncsı muhtemel ol<lui!unu. bu ih
tirr.alin nazardın u.ak tutulma· 
masının \'azi!e olduı:unu, çünkü 
bir co!{ ı;Jılaki mahzur;ar \"e ma· 
z::rral!a.· levhid ed~cei(ini. suçlu· 
lardan Semih Liıtfinin 937 sene
sinde Birinci ceza mahkemcsın
den verilmiş ve temyızden tasdik 
edi..lmi$ bir kararla 2 ay hapse 
ve 33 lira 2ğır para cezasınJ 
mahkılnı cdılırJs, fr..-at bu ceza. 
r.ın tecil oıunmus bu.unduğunu 
i.ive E~iş .. ir. 

!Kı.,ci CELSE 
Bundan sonra, celse tat!! edi

lerek salon bo:altılmış ve on da
kika kadar soı:ra tekrar ::çıJ • 
m ı;.ır. Bu d.fa maznunlardan 
.5•mi'1 Lu.finin vekili avukJt 
ve muharır Esat Mahmut Kaa
kı:l'I, e.>~s hakkında bi•A.hare mü
d.ai3rı y~prr.ak üzere, rr.üddeiu -
ır.ı:mlnin bazı suallerine CC\'3p 
vc:rcc !!:ni söylenı...ş ve ezcüm
le d7ır.'.st r ki: 

•· i~:..:.:a ma~.cım~, muh~rr!r 
Piyer Lu!z'e FrZ.•?'SJz1ar1n da 
k:yınet vermec!il:lcrini sôvle -
ciı. Yanılıyorlar: Bu adam Frans:z 
edebiratında ad(.'!a bir mcrha:e 
vapm <, Fransız mekteplerinde 
dtrs k:taplar:r.a es~rlu:nden p2ı-. 
çalar ~"C'.rilerek taJ.,beve okutul
mus. bakalorya imtihanhrında ta
lcbcdm hassas!yetle arar.mı<t,r. 
•Larus.dı bu müellif hakkmda 
.melankolik ~ •chevi vazı'ari
le istihar etmi•tir. dive yaz·! -
dıl!ını iddia ettiler. İste Larus 
burada ve müell'fi hakk ııda vaz
dıi!ı .vazı da elimde. Müddeiumu· 
minin iddiası hilafına. Larus bu 
adama cme!inlroli..k. fiWı cie -

mooikten başka ken<iısi.ndrn ve 
c.;er.r.cıen lah.ı..ırle bansrnıyor. 
l~te bu parçayı o><uyorum. \üVU

k:ı.t bur~dl L:ırusun bu y~zısını 
fnnsızca o.araıt o .• umı.şt~,, .,_.. 
ratı.a rnueL. .. t.n ak.cı, s~caK. ve gu
ZEI b:.r ı...s.upıa yazı yaıo:ğı, Ai
roa.ıt cserının \.. ... .ıtı 1.ı1~:r oı..ı.eLle
r.n., at.&. .. aK.l terr.ayuı,erwıi a.uat
t~gı yazıı!}Or. lJaut.~ı var: 1\!.a. -
.h..&.m . .ı. .... \.o.ıa ~urv ..... ı~ oir R,u.n sah- 1 
nE.ye \t .. ; ~ 1 . .ırLe ~Eçece& Q • .)c en
d.se eımek.~-d.ir. Çünkü yine 
.t-ı..ndi.!CC.• •. uı "CtAik uı.ı..)'u.raLını. -

la. ı Liırus. bu eseı in senclerden
'ol:rı 1' rar.::ıanın rt....,u.ı ~J..> a ı.1 V.>uil
cia, ope:au:ı ıe=iı eai.:ınek.e ol
c.uı.ıunu da i\le buraaa yazıyor. 
.l'..ger edebi kıymetı o.ma.>a, ır.a
k•mı ıaaıanın mustehçen sayd·ğı 
bu escrı .r ransaaa opera ha.ı.r.e 
ı;etirmczler, haı><a soyı~tır.ezicr 
ve gostcrmczıercü. Müddeiumu
rrdr.ın ... ulUn ~c.t.,.ulU.ı. CU Ş<ı...tıı.-!
ae )' apı.mışsa ÇOK aldanın. ~,zr -
d:r. K~şkı bızae a~ ım.Jın bu.un
sa da bu eser Frar.sadaki lla::ıar 
muvaü~ ..• ye •• e teır . .dı cc.ıleb.I -
se.. Bur.cıan büıun ecı~"ıyat ve 
guzeı san'Lt muntEs.pıerın:ız zevk 
Clnyu-dı. lşte tanınmış mui.ı.rr;r

lerun;zin, ed1p.erır.uzin bu eser 
t.~ .... !r. ... aıu Y'zııarı... llüsey.n 
Lahit, reyamı ~::.ta, Rtfik ua -
lıt, Necip l<az ı. \lala I\uncidin 
cı1.üs.ehçen olamaz. diyor .. ar. 
l..Lı.ı.un ou marı..;.J. "'.__vat mu~.eh -
çen oJduAunu "'11amadı da bunu 
sz.cicce n1uacie.umumin:n ehli hıb
re dedij(i Konyalı İbrahim Hak· 
.lı..ı mı anlaoı! .öu e.:.~r .. n asJ.ı u.e 
türkçe.s.nin ne şekilde karş1J~
tırı1a~;1l•n. b.le a.."lll'.masına im
kan o.runıyan bir eh,i hfore ra· 
ı:ıorur.a ı:as:I i.stin't ea_.•iıiLr? 
Ec.ebi e;er mus.ehçen oıaır.az. 
Afrodil de tam ır.iıı:asHe e.ıebi 
ve kuvvd'i bir escrd:r. Geçen 
ccı:ede chlivuk f scç!:mes.ne 
karar veri:m~ ir. Bına·ı:aıeyh 
ar. , ayr.ca ı.,.:üme t tkik r.e 
luzı. ıı \oktur. r:~e.rn ehlivukuf 
oıırak tsiwieri r. •• c:ir!lcn zev::t 
bunun tcrcümtsını t~ık.ke sala· 
hiyetl:r kim.elerdir. Ehlivukuf 
.ay.nıni ve bu heyetin bu eoerın 
caebi v~ 1Llct Mcuisi az~•m
üan Nasu~ii Bayd:ınn bir san'at
kar o.uo olır.adıl:. hııkkmda b'.r 
karar verme.;.ı:i ı,;tiyoruz .• 

MAHKEMENiN KARARI 

Bundan sonra ır.ahkeme, ese -
rin müs!ehçcn olup oimadığını 1 
ve tercüır.enin C-'erin asl:ndaki 1 
melr: mutabakatı derecesini\ 1 
ctrctı..e tetk.ki için üniversi.e e- 1 
debiyat fakut.esindcn Ordinar- İ 

yüs proftsör Mu.>.afa ŞEkip Tunç, 1 
profe.>or 1:>acireıt.n Ceıaı ve ao· 
çer.t Aü fllıhadın eh:i Ubri! o.a
rak scç .• meıc.i.ıe ve keyfıye.ın 
kcna.ıer'..ne t.:bı.jt.l'e, Cunu.uh -
ye: gozetosiı:de ç:kan yazı cio
layısiıe Za.:l tr.amcnin bir örr.c· 
ğ.r.Jn talep '.,;ni.e müdae:umu· 
mi iğe veri1rr.esine v2 maznun
ların eski ır.ahkl,mtyctleri olup 
olmsdı(!:ııın soruln,:s:ı:a !:arar 
vererek muha'.<cnoeyi şubat:n 
beş.nci paza: .Esi ~ür:u sa;lt 13 
ya bırakmıştır. 

Fin - Sovyet 
(Ba~ tarafı 1 incide) 

fc.·lcri Finlandiyaya gönd~reci'i!i 
habe~ verilmel:ledir. 
S<okh~.m. 10 (A. A.) - İsveç 

Nva Ai'ch3nda gazetesinin Fin -
l:ndi\·ada ceohede bulunan mu
ha·birine ııöre Stahnin ııızli sila
hı Z>rhlı kız.ak oldu~ tebeyyün 
etmiştir. 

Suomosalmide Finlandi\•alılann 
eline ı:ecen techizat arasında 
bu:unan bu kızak bir torpil bi
cimindcdir. S•atte 160 kilomet
re sü.ratle ııid~n bu kızak tank
lanlan ciaha e!verıslidir. 

İngiltere harbi 
kazanmak 
azmindedir · 

(Bet tarafı I incide) 
İııgiltr=e, bir ttraitan harp 

cdcr»cn, diğer taraftan da do -
nıinyonları, müstemlekeleri, hat· 
ta nıanııaları ile hLTbe hazırlanı
yor. Bu harpte, büyük bir de· 
mokrasi dev.eti ofon Amerika 
ba~t:ı olmak üzen, bütün demok· 
rat nevletler, IngiUcreye ve nıiit· 
tefiki Fransaya yardım etmek -
tcJiT!er. 

Birleşik Amerika, muazzam 
harp sanayii ile İngiltereye tay· 
yare, si!iıh, gemi, her ne isterse, 
yapmaktadır. İngiltere, hErbi 
mutlaka kazanmak azmile, 515 
mllyon nii!uslu imparatorluğu
nun maddi ve manevi bütün 
l..uvvct.ermi scfcrbu etmi.ştır. 
ıu. Çcmberlaynın beyanatında 
bu "*ııı.n kat'ı iiadcsıni ııoru -
yoruz. lngıltere iç:n, bu Ju rp, 
ha) at ve memat harbidir. ln -
ıı; •• lere, mağlup oluı•.;a, bütün 
impt.ratortuı.unun eu.nri.en gi -
dcc~gıru bıhyor. Onun içındir 

ki, Çembcrlayn, Almanyanm İn· 
g.ıtcreyi de Çekoslo\'akya \'e 1 
Lehistana dönJiiTmek istcdığini ) 
bahscıbrken •Onlııra yaptıJ,;ı;ı

rını b.zc yı pmalwı bııhtiyar ola
ca.ıu~rUll'• diyor. 
Çembcrbynın, Fin • Sovyct 

Rusya barbı munasebeti!e soy -
leaij':'i !Özlerin de manr.sı derin· 
i.ır ve lıı.g.lte:reruo icaoındn, ~ov
yet Rus)·a iıe de l.arbı ıı;özc :ıl -
nı:ıJ.tan korkmad.ğını aıı..alm.ı.k· 
tııı.ır. 

Çcmberfoyn, İngiliz milletin· 
den l enı feu.a ..... arıw:ır istenı-...k -
lcd.r. Yerg.Jcrın artuılacajwı, 

h.ar,çten getirilen bazı iaşe nıad
o.cicr ... ne. ıaz!a ıstıhh&.kın ve •Y· 
ni zamanda fazla c.ov.z sarfıya • 1 
tının önune gc~mc.k ıç,n, \nnuı..t- \ 
ler konulacağmı bJıLrdikten son- • 
ra, hu harpte biıyuı< sıbıntııar 

çekilccefini açıkça söylüyor ve 
Ot)'Or k.: 

.Birçok mclırumiyet!cr çeke -
cE~.z ve bu, t.ıu..ın lÇ.J:l r,ea. &cı : 
olacak(ır. henuz h.ataaa harp et-! 
m.) vı u.t; 1i::ı.~\.at zeı.n ..... u. Rt:•ı..ı,.;ı 

va11ı.ıt bu.'-un ş.ucıt. ı .. ~e harp ; a..,
mı..ı::a hazırıanıyorliz. Onun ıı;.:n
cı.r h.1, n ... ıt.l &.i.r .C.\.;. ...... ~ ... ı ... o } ... r>ı-

1 yuruz v._~ ı .. ~e t)L.~.ın ıç.r.c.ır A.:, 
sıv.ı eş) a ıma.b.ı 1.;.n ı,çı no.-- 1 
sanı ç~ .. ıyoruz.• 

llıışvu ... ı, Amerika Cumhurre- i 
isinıJJ J:".o..p ... ) a gu.ı...ı...e.rı...~~.ı. ı....1ır-. -
\L.p~au LwLo..:. ............ ,.,;ll :.uıı.r~ cE- ı 
Rer ha~ kuvve4.-.rı guu;· ... ~ ça~a
caA.ia t.uy.le i..:uJ. 1..J.c ı .. t..~c.le Vıi;.f

~-~ ıçı..ı.ı.. ı;aı.amı.zı ve Aar.ımızı 
J.ea.a et.rr.ekte ı ... rcacUt g~ .. crm.ı.
)e.::E.~lZ• Gl.~.a \'e ·~ .. ı.......ua.J sar

s.unu b1r ıı.ı..&.tn.a t..oı.ı.arınıız:n 
kuvve .. ırı.e Vt: tl._\am;.ı..n u--... t-.. ~
l1..Rw1a u. ... yar.aru."\. t.· \t.)~1.....ı:..• 

c'4 •• U.C:, .. IU ı.U&.b.U ..... u b,\.it... • .,..a u-
11,,aıı ~ı. ....... cl,e; 34:..iŞ;.aııuu~ .. ~J.·. lıu:ı-
.t .. r, ısu ....... rı..aına nı •. ..ş.:u- \'c cnı T· 

le y1 pu-11 ~a .~ •• ~ ... t t..~ı:.,.ı..u ... .ı..ı·; 
ltLl.ı:t.;t.;.Uı.;l'İlle, 1..a..,.:tJ":.r..a, -.:J-.ı.

l~ı ... t ı.c ha ıı..._1.1.ç1.u ..... oı o..~ ...... ve 1.a
<.ın. L&...lta. n a.~,vn.I,..L u.ı.r uı,ı.1.c• 

l.u, ......... ı.ı..ı. ı\.U .... ..:.J gcıcu a.....~ -
ı~:r ... ır. ıuı;uu .. rt:.ıc, uıec.bun as
b.t..;Iı ... .K h.-ıııctı k&uUJ ec.1UJ9J ~1 -

rn .. rd::ı, nrahıı t..a\. c!1 u:.n.: •• ııc 1 
Ulıl)\Ul i.:.vU btll U.t:Ck. Ve k~cıının 
.NaLcn~i Strvlcc. c!cnılcu uıJ· 
Jl hlZlUCt3 J.!ÖUULJÜ )·azıh&ı!· 1 ... rı 
naz:ırı cııfth.ate aiın..:n.a, .... \ ... -ııa 
mıı!elin.in mccburı v.: ilı-.ı.>·ari 
h<.T tcı!ak::.rlı;,ı kabul eu.cei:.i 
kLndjL13111U~11 anl.::.~ılır. 

l\f. 1_,enıbcrıayı.ııı ıı:ıtkund:ı, 
miltı fc.~cLnıi"' müna~clıeuıc 
'furk.ye ba!ikında sii)·lcw!ı siJ,. 
l.ri, ıcşckkurle Lal J elıncucn 
~-çcmı)eceg.z. •İr.sam ha) n.t.cr 
J~.c.~c b~r-a11o.an tr.Etın TurA. koy
lü .. u, -ııu ı:.uvuk te.a .·.tıere ır.ı.li 
hu.ı .. t.ı o.ı.n s.ı:.b!r ve cesa-rct1e 
kar;ı koymaktşdır• ı!iyc kah -
r:'.!.nıan nıiıletinıiı:e h:ıyra.;ılığını 
~e s.ıııpatJ.s,nı bildira.kıuı •On· 
rn, r ransa ılc beraber ~mdiye 
Uıu:ır >·aııııao yarduna ilaveten 
d.;,:cr y~rdınılz.T icill tetk.ıkl~ 
l apıldı~ını iUve eden ınuhlerem 
8:lş\·ckı-1n bu dostça .s.özlcrınj 
ıııcnıııu.;ıyet ve h~ckkürle l..ar
&ılunıyac:ık bir Turk yoktur. 

M. Çemberlayn, barbın lıaş -
ıar.g:cındanb<Tİ, hiçlıir zaı.ıan 
bu ı..a·.:ır şıddct ~·c kat'in etle 
kom:şınnmıştı. Dikt~törler gibi 
yukı rıdan a~al;ıya \'e yüksekten , 
ntcr:ık dcğ;I, halk tabak:ıoarın - ! 
Can nldığı aşai:ıdan ~·ukarı kuv .. 
\"etle ~akin \'C hesaplı konu~an 
ingil " Bı;şvekilinin son sözle -
ri, in,nLz ııı_illetinio bu lı:ırhi 
zrferlc bitirmek hususunda her 
fedakarlığa katlanac:ığır.ın bir 
ifadesidir ve or.un içindir ki, :ıy
rı bir kıymet ve ehemmiy~ti var
dır. 

İngiltere, düşmanını mutl:.k:ı 
yenntİ:V<> umelmiştiT ve sonuna 
koılll ı:ıı;:,üşecektir. 

ABİDİN DA VER 

' Büyü 
(Ba~ tarajı l incide) 

veriyordu. Kaysenae yolun açıl· 
dıgını auyınuştuk. 

:ı.~/ 12/~JJs;:at 7,20 de Karagöl 
istru;yonuna yedi yü.z me-ıi! nıe
:»aıeae trtnunız kara sap.ı.aınarak 
ı.crı g.aEmcc..i. 

B.z bu mtv ı<ide 38 saat kaldık. 
l!.rzurı:.ın yoıu oozuk oıClugu 

için oradan ge.~n tren de ! unceli 
i.sıasyonunu.a ı<aımış.ı. .bu yolun 
aç:..mas. uzun sure t:ıuir ve ;;.çıl
sa oa tekrar ka•- .atdırni. O
nun için Gwnü,,;nanuıen :.JO h~y 
vanhk b.r mekıuırı kolu, l.rı.u • 
ruınoan da kamyon is .ed:k. Ma
Ja.yaoan gelen uçuncü oran mü· 
fet.:.Şı Orgeneral üroey i.c dor
<iür.cü umumi mü.fettiş, Korge
neral Alpcc.ganın b.raz evvel .t.r· 
zincana varalkıarın ı ö.~rendik. 
Yegane tesellimiz bu idı. 

.l\ucayct :.1/l2/Y3J saat 11 de 
Erzincana vardık. 

Borsanın Mustafa K .. mal Paşa. İz-ı 
mirin Se-ferihisar ve .Bergarııa. 
Antalvanın Sornik. Canekkeıe -
ni::ı La~seki. B1lıkesirin Susığır-
lık, Edirnenin Kesan kazaları -
nı su basmıştır. Bu sel aletin -
den Mustafa Kemal Paşa kaza· 
sında 19 insan öidü, 300 ev yı
k.teli. Öuemis. Seroik, Lap,cki 
köy leıinc!c de birer insan boğul- 1 
du. 

Sel tahribat:ndan acıkta kalan- . 
lar tamamiyle kapalı yer!ere yer- 1 

lestirilmistir İztıraphmnın tehvi
line calışıiıvor. 

Ankaz altında kaianlan bir 
an evvel kurtarmak. yaralıları 
tedavi etmek. açıkta kalanlac.ı 
örtü altına a:mak, ia"l! ve ilbas
larını temin etmek. hül.asa vu
kua ~elen felakete büyük. kü
çük bir venisinin daha inzima
mına mahal vermemek için ha
tıra gelen ve ku.ıretimiz yelen 
her tedbire baş vurduk . 

Bundan sonra da vardım el
bette devam edecektir. Anca'.t 
i!'tibat tesis ve yollar temin edil
dikten, yare!ılar tedavi altına j 
alındıktan ve açıkta kalanlar 
verleş:irildi'.;ten sonra yapıla- ı 
cak vardımlar daha ar. ıniclı1k
le vaoıl~hilir. İlk hamlede bizim I 
yau:naga calıştıiııınız bu neli-

dığından m:• !ı:ıae ''da' 1 ~rie
cek tertibat dll alınmak trc - , 
dir. 
Halkımızın ve yabancı mcm'e

ketlerin bu feliıketımiz karşısın
da ı?Ösk'rdikıe.ı has,as.,el ~ n
net ve şükrana şayandır Bunıı 
da iliıve etmeyi bir vazi!f' bi.i-
rim.• 

Dahilive vekili Faik Öztra). 
ile Sıhhat Vekili Dr. Hulıisı A!a
taşın bu beyanatlarını müteakip 
söz. alan hatinler felaket akabinda 
hükıimctce alınan tedbirleri ve 
butün milletin istisnasız olarak 
bütün mevcudiyetivle felaket ııi>
ren kardeşlere vardım hususun
da göstermiş olduğu biivük kalı>
liliiii. fedaki:lığı sitayisle vade
derek geçirilen bu büvük fela -
k<'t karşısında maddeten olan 
zivanları Türk mi' elinin bütün 
imkar.lı.ra ha.• vurarak telafi e
decel:ini söylemi•tir ve büyük 
facia içerisinde kurban ııitmek 

sur.etiyle bizden avrılmıs olan. 
kardeslerimız için bütün millet
ce duvulan gavrikabili teselli 
acıya tercüman al:nuslardı: 

.:>aa: 13 de Re:si Cunıhur ve 
.Mu>i Şef İı'.ör.ü Erzirıcana muva
salat buyuranlar. B.z.erden iza
hat a'd•k.an sonra trenlerinden 
indiler. İstasyon civarında top -
lar:an f«aL:zede,cri ve yaral;
ları teselli ve tatyip ede:ek ha
rap şehri ı:.crmek üzere ilcrledi
kr. Bütü.n hayalınaa kurcu;.:u 
yuvzr.ın başını "lkılıp sevı:.ilile
rioi ezd~[-ı...i gören valanu<..ŞJc-.r 
l;a.ğm.vorı~rd.: •Üç can kaybet
tim, beş can kay beltim sana 
kurban olsun. sen s~ğ ol fı:ÖnÜ•. 

cenin is~ihs:;ıii idi ,. 
ı· . 
Hu us. A'ata~ın bey3natı 

Hatioler yine bu arada tama
men veva kısmen harap olmuş o
lan şehirlerimiz. kasabalarımız vt 
köylerimizin yeniden kUTuiuş!a
nnda ahnınası lüzumlu gördük
leri hususa: etrafında da bazı 
temenniler izhar eylemiiı2rdır. 

Şef ~hri dola."~ı, sarsıntının 
talıı·ib~lını gördü ve bizlere lü
zumlu ördükleri talimatı vere
rek saat dört bucukta oradan ay- ı 
rı;dı. 

Jandarmadan bir binbaşı. bir 1 
vüzba.şı. bir teğmen Erzincana ' 
.!(Önde. ildi ve jaııdarma umum 
·kumandaıılıAıncLn !:.6) <;3dtr yol
landı. Retaıü ye ve bir an evvel 
varabilmek i ·in lazun ı:.elen ted
birleri karz.rüştırdık "e o ı:.cce 
saat biri li!C\:Crek yar.i ~ni se
nenin il:t s:atind~n biraz sonra 
Sivasa doğru harckel ettik . 

Tokat ınınt:kasından gelen ha· 
be; lEr çok endişe verici mahiye:
te idi. Oraya bir ay.ak evvel 
yeti~mck istiyorduk. 
Sıvasa muvo.sa..atımızda vali. 

sıhtat müdürü ve di,'.:er ic~be
denlcrle konuştuk. Zelzeienin 
üçüı:cü ııünü iand.ırmalarıınız ya
ya olarak Kovuluhisara dördün
cü ııünü su schrirıe yetismişler 
idi. Anc~k bu yeUsme büyük le
dak~riıklarla mümkün olabil -
mic;tir. 
İkincik.1ınunun ikinci günü sa- 1 

al 11 de Turhal'a muvasalat et- ı 
tik. Amasvadan dönmekle olan 
Milli Şefi belr.ledim. vaziyet hak· 
kında mal'·:nat alınab ca.ış~ım. I 
Biraz sonra Milli Şer teşrif etti
ler. Erzincanda ve voaarda yap
tı1~1:-rımızı ve P'Ördüklerimi ar
zcttiın. Kendi2eri de Tokat ve 

1 

. 
Nik~:ırda aördüklcri hale ve u
n: :.ımi vazi ... ·cte eöre lüzumlu ,t;?Ör
dükleri direktifle: i verdiler. -· 
reva kadar maive:lerinde ~etir
di'dcri bes Erb2'alıvı da dinlive
rek lürnmlu tedbirleri almsmm 
emre:liler. 

En mühim zarara ul\ra\'~.ıı ve o 
zan:a::ıa kad:r vardım gö.vniven 
R-eş:Civenin yardımına yetiımek 
en ır.lhim is idi. Yolun bir kaç 
kilorretrcli'.t kısmı heyelan do
la\· "yle bozu.muş old..ıı!und .. n 
oraya k:ıdar gııh . .ememıs. Turllll 
şeker fabrikasının ı;ıönderdiği sıh
hi iır.dat he\·eti Re. adiyeve yirmi 
sekiz bucuk kilometre meslfede 
ki Faz'..ı köprüsü denilen yere 
kadar gidip or;da cadırla: ım kur
mus ve e~raftaki köylerin vara
lann bakmal!a koyulr::ıus. 

Vaii komuU:n!ıklan verilen 200 
cs'ı:cri heyelan dolayısiyle bo
zu':ın R~s~d;ye vo'.unu amı"il~ 
mcr.rur ctnıi~ bu isi-ı haftala • ..:ı 
mütev~kkıf oldu~11.mu c!l'rcnd.m. 
Fe:aketzctl~lerin bu kadar intı
zars tahammülü olmadı~ı için ho- 1 
men müdahale ede.~k valiye bun-ı 
ları on beser. virıniscr avırıp ı 
d~r!ıal vıkı!on kövlerde anl:az 1 
ka'dırm3j;!a ve felaket gÖrenle:e 
v.a~dıma 51'\'ketmesiııi ve kendi- I 
tır.ın d~ sur'at'e Reşadiveve ye
tı;mesini tebli~ ettim. Zaten ko-' 
lordunun da bu aske:i "icabında 
bu suretle calısacck tarzda tec
hit etmis olduğunu komutandan 
ö~end!m. 

Su rchri, Kovulhi>a: vaziyeti
ni bir daha tc,klk kin Sivasa tek
r2r ul!r.;..m '~a karc:r ve~·erek o 
cecc \':msınd~n sc.·ra hareket 
ettik. Ve avın bes•nci ı:.ünü sa
boh scat relüzde Sivtsı vardık, 

7/1/940 d:ı Tokat valisi Rt>Şadi
YC"C. orfüıdan ııönderilen ekip 
dı.> Mesudıyeye Pirdiler. S!va' 
valisi de 41 mekkarelık bi: ktfi: 
le ile su. şehrine vı:sıl oldu. Şi
bınkar;ıhıszrına d3 sıhhi ekin var
mıs c du~unu öfır,,ndik. Koyul
hısara dı ılk yardım kafilesi ~ir-

• di. İki erzak ve eşya kafilesi de 
.voldzdır. Bu surct'le girilem.? -
mi3 kaztrnız kalmamıstır. 

Zelzelenin sebep oldu~ fela
ketlerin t;ımiri ile ul!rasıldı,liı 
., da bir de su tehlikesi baş 
l!Öst di. Kırklareli. Sinop. vi
lavet merkez k4lzalariyl1> Manisa 
ovasını ve Kocaeli lt6\lerinL 

Dahiliye Vel;i.ir.i takiben S:h
hat ve ıç~~maı .ı.\J.Ui..Vt:net Vek.ii j 
Llr. hu.ı..ı AJalaş aa şu izaha,ı 
verm~tır: ı 

. Z:?ıze1e felaketine uğrayan Er-, 
zıncan, ti~v~, Amasya, 'lokal, / 
::ıan1-::>un, Orau, Gıresun, Gumuş
hane, Yozg~t ve 1'u.nc<Ji vı.a • 

1 
ye t.erir:ae .eobit cU.gilll.z öıü. 
miKtan •23,l.>1• ve Ja.·Q.lı mık· 
tarı 7.&9l ve ta.n.ı:m,n yıktım ş 
o!an ~v rr:i..tarı la,J<SV, ıçine gi .. 
r.lcmıycc~k hale ı:c.miş olanıar 
9.157 ciır.ak ü:;ere ~Y,3.iu har.e ha· ı 
rap o!muştur. Bu rakamlar her 
gı.n a,~ışmc.<tedir. Yer.i a.d•J!ı- ı 
mız heter.crıe de~iş.lr.liklerı gü-1 
nü g(ır.L~e tashıh ediyoruz. Takip• 
eni} oruz. 1 

F'eliıket gören yerlere sür'atle ı 
yetişEb.ımek. ı~ın yol.arın açıı
masına da buyu.~ ebeır.miyct ve-

1 
ri.ıc.i. M3-•. eeı.ı.üi yard.ma geç 
kaldığımız mıntakaıarda vardır 
lı, or .. ar da şwıl<.ra!f: Refahiye, ı 
~.:şrnr., Ko) <i•nı,ar, Şeb.llkara
hı;ar, Mes uaıyc, lte adiye ku;ıın. 
larıd.r. Bugün bura.ara s.hhi ım-ı 
t.~t he.> ...... t.ı ımız g.ırrnış butu -
nuyor. 1.>.reı< !:>uş~nrı gerek Ko
yu.ıı..-ı..ı~a geı ...... e :n~~adıyeae 
ayrı ayrı hı;.,.anane yı:pn:aK :ı:a
rur<tıııaty.z. Ve buna aıt ter.i
>taıı a.n:ış bulunuyoruz. 

1''eı&.tA.eL gorenter .n a:..rdi yal- ı 
nız varalansı.an ibaret dltıklır. 
.liutun e.ş;Clıarını a.ı. .. A.cı.Z aı .. .ı.~a 1 
b...ı .. .ı...cı.raA çıAmışıarciır. dı!trJn j 
a~t r.oa ao ruc.ıa.n ao,g.ruya .şea.aı· 
dı havaiytye rr.aruz ouıur..rna.k. -
lı.a:rıar. Bunıara birer mesken 
ıea~ık edınc.ye kadAr ilk ham- i 
lecte cadır.arıa lc": .... !~;.'1 yard:mla
nn bu .l(lti yer,crde taydası ol
m-dum.ı vakincn ı:ördük. O
nun !ç.r. çau_rı...au zi.) a\J.e ank~z
dan kı.rtarı!an tahtalarla yapı -
lan baraAa.ü.rla. bı....,(;-.Lin~ü {crait 
a.~·nda tahat.fUZ rr..urrJtUn o.ı.ao.
liyor. 

F •• akete uğrayan yerlere iaşe 
yardımıar.nı •W' aııe ~ apır.ayı 

çalı;tıK. ı. gür.om :!ibaren eı<
mek yetı.ş •• rmeı> turunu nasara 
ujtrarnış oia.ı.ı.~e.r n fu u.:ı.!arını ta
rn.ır elır.eK ve kazanlar ka> na ta
rak h .. rı<l~e ıı·da temın eımck yo. 
lı:.r.da ça..ış.ık. :Punu koylere ka
aar leşm.ı tçın çauşır.akta de -
vam ediyoruz. 

Mıllelın buyük hıın:ınet ve gay
re.iıe v ... rn1e.I\..~ oldugu eşya iane 
Jcrı mahal erıne ı;öncierilmişt.r. 
K!zılayın t t.p ettikleri de ııön
Clerilrn'stir. Bu kaıu.r biiyuk ya
ralı kütlesi hakkında hastaha
ııeltriır.iz.n harp ihti.yallar.nı da 
tah~!s ett.k, Dbpar.serleri tevsi 
ctt.k. \'e ır.a!.ı.,mdcri ihtiyaç!a
rını tem.r. et.ık. Sıhhi te•ki1 iıtı 
tertip etmek suretiy~ hu vsralı
lzrın muavc~t!er.ne ko<tuk, En 
son veti<t!jt.miz yerler Koyulhi
sardır. Ve Suşehri R~şadivede Ce
bel t,şkili.tı hastahanele~ yap • 
tık. Eır.nzı sıırtyeye karşı ted _ 
birler ald k ve almaktayız. Bu 
suretle herhanı:ı bir salgın has
ta! J ver.i b.r iıı,t olarak gelme
sın, dıye uJtra ·yon:z. 

Uzak mesafelere a~ır yaralı
lan nakletmek mümkün olma-

I' 

l\ieclis bu müzakerele: i mü<e
akip cuma .!(ünü toplanmak ü
z.ere içtımaına nihsvet vermiş -
tır. 

Mahkumlar hakkındaki 
kanun kalJul edildi 

Ankzra, 10 (İKDAM Muhabi
rinden) - B. M. Meciis,nin tıu
.ı::ün doktor Mazhar Germenın 
ob~anı..ı:!ında yapt:ğı topJ4r.t:c.a 
muzakereye ba~ınn:rken kiırsıy~ 
gelen Adi.ye Ve ·ili Fethi Ok} ar 
zeız,.e frlakeline uğram ş yer -
!erdeki mahkum ve mevkullar 
hakkında beyana.ta buıı:nmuş • 
tur. 

İzahatı muteak,p kanun mtd
deıerine .ıı~çıımıs ve oıduğu g. bi 
kabul \llunmuş.ur. 

Bu kanunun hükümltr:ne .!(Ö
re, 27 kanunuevveı ~:i9 tariniı:de 
ve mi1t.aı<ip ınır.lcrde vukua gel 
miş o.an zeıze.<Cle elıemmıyeı.i 
sur ... ..e ha:ı.al a ı.;,~ra;an Y\..:l'J.erd:? 
ki mahkılnı ve mev kuflarnaıı bi 
kısmı veya .-,, amı hal< ır.ua ve
ri.mış oıan c,za hiiKumıen ıle 
tcvk..f kGı.rar,arının ir.tazı mü -
saiı vaziyd avc.et ed:ncıye kaaar 
Adliye Vekaletince tecil oluna
bilir. 

Yu'.<arıki maddenin tatbik edi
leceği yerh.ı-ae bu } erıerin bep
sinde veya baz.sında rnüs~ade 
vaz;vctın avdet ey.ıem~ ,,,.ClURU
nu İcra Vekilleri Hey"eli karari
le tayin olun:.cak ve bu kar.ı.;n 
31/12/941 tarıhıne kadar mer'i 
olacaktır. 

---<000---

y eni zelze!eler 
(Baş tarafı J incid~) 

zelzele olmuştur 
Bo.u. 10 (A. A.) - Şıddetli 

ve hali! olm:k üzere İKİ harek~~ 
tiarz oımuştur. Hasar voktur. 
Kaysuı, 10 (A.A. 1 - bu sa • 

b~h s~at 4,20 de feıaket m:ııta • 
kasmdan busu;i bir trenle Kay
s,rıve 2SO yurt.aş mız gclm·.ş ve 
bunlardan B sı varnh olmak üze
re 94 ü şel>.r.m zde kalmışt•r. Ge
ri kalan 195 k ş, Ankara. kan -
bul, Konya ve Aydma gitm€k Ü.
zere. tre~le )'Ollıı.n~a dtvam ey
lemıs.erdir. 

Selırimize !ren yaralılar d~r
hal hastehanclere nakledilmi Jet 
dij!er~eri de. l-..az.rlanmı< olan ev: 
:• rde ist'.rahat ve l~eleri tem:n 
olunmuştur. 

---000---
Deniz harbi 

(Br.ş tıııafı 1 incide) 
ka İvan Kondrup gemisi. 369 to
ı:füı.toluk Danimarka Feddy ı::e
mısi. 

L:ındra, !() (A.A.) - 6 Kanu - ' 
nusan :le titcn hıfta iç'ndc düş
man tarafır.d•n be.ş vapur ba ı
nlmıştır. Muhafaza alt.nda s. v
kecli'tn vapurlardan ise şiwcL
ye kadar ancak l!! vapur b2 l rıi
mışt:r ki, bunların n:sbeti yüzcle 
ikid! 1 

Bu akşam SAKARYA sinemasında 
Çok şen .• çok şuh ... çok zarif bir komedi 

S;>alJerle kahkah:ı ... Fransızca sözlU 

MACERA KADINLARI 
( ARlSTOKRATLA!t hl.t:ııO ) 

(V 1 V 1 A N E R O M A N C E) 
Ba:s rollerde (E L V İ R E P O P E S C 0) 

(A R M A N D B E R N A R D) 

l!ılve olarak .FOX JURNAL son dünva ha be~ !eri ve 
SPEE'nin infi Üt ve batısı 

GRAF vun .. 

• 
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Herseme kurnazhkta Ali bin lsa-
dan hiç de aşaöı kalmazdı 

Maaınafih H.arunürreşit, Her
seme'nin evvelce Ali bin İsa ile 
oıan dostluğUnu bıl<Uf(i içın t.el
hl kendisine ihanet eder diye 
korkmuş ve (Reca·ı ıt.ımli sadık 
.kö.e;;inı de Herseme ile benı lıer 
.ı;;vndermi.şti. 

Eii;er Herseme Halifenin ver
diği va:deyi ıia da kusur ede -
cek olursa R<-ca onun kafasını 
kesecekti. 

Mafilllafih buna Jüzı;m kalına<L 
ve Herseme vazifesıni ifa e.ti. 

Horasana yaklaştıkları .sırada 
bir pos.acı ile Ali ıbin .lsaya Ha
ırunürreşid.in birinci mekt\lbU -
:nu yolladı, 

Ali çok kurnazdı. 
Hersemenin yirmi bin kişilik 

bir kuvvet.le ge.işiııi pek lıeğen
l™!mişti. 

Bu kuvvet, Halifenın mektu -
bunda zikreıtıf(i ıııoi kendisıne 
yardım için değil Bilik.is ken• 
disini ele geçirmek ve gafı! av
lamak için geliyordu. 

Bu endişe ve şitphe içinde o· 
lan Alı oın lsa krtıbaıını ona 
gore a><lı. 

HErsemeye k<ırş: çıkacaktı. Ve 
ej!er onun kemıi haKkınc.a fena 
nıveti:n.i sezerse derhal işini biti
r'-ceh.ti. 
Nılekim de öyle yaptı. 
lierscmevi istııı.ba.e çıktı. 
Hers=e kum<.Zlıkla Ali bin 

İsa-.an h..ç de a;o.ğı kalmazdı. 
Ali, kos koca ili Horasan va

lisı idi. 
Hcrseme derhal hürmet _gös

ler.:ıı ve onun _ge_C:igır.ı ı;öri;nce 
}.emen atınaa.n L.llli .. ;e ıeseoou.:» 
el.i. 

Bu hareketi Ali bin İsanın ho-
§\tuo, P.lttl. 

.hans vali ıçinden: 
- 1'.1\-Er Hero.me ter:a niyetle 

ı:;<o,mış olsaynı bana bu acrece 
nay_t giıs.ermez,,ı ... Maaır:auıı 
Y .r.c ıh.ıya1.kar buıunaı m ... 

Diye duşünmedi. Hersenıerun 
al!ı ı....a,,.1 ınrot.;..1n~ tr.ı...:ıa.c1.--~ e~ -
ıra.tli. 

- Ser.i, dedi. Eın:rülmümir.in 
btna yaro 1m ıçın yo.ıc:.a. .. .bu ba· 
kar.dan mevAı.erur .. iz m~avıa.r. 
l.ııu sen a.ınuıııı ınersen Len 
(ı.~J~l ır.erım ... 
Şehre gır,·rken yolları C.ar bJ

köpruye rastgeldi. 
.L...ı. .l\.up ...... ~ ... u ı .... ı atlı -yanyana 

geç<1lfe•c.i. 
.tttıo<me, önden Ali bin İsa 

ltl'~sın d~.'>' e kenuı atının gemır.i 
k.slı, 

Ali daha evvelden or:un bu 
ha«keı..ru koiluyorol.L 

ıtca·oa köpı uaen evvelii o mu 
geçecekti. 

.boy .e b.r hareket kendi aley
hiııue bır kararın mevcud.yüini 
l:eJı ec:crci. 

Ali bin Isa, elini belindeki kı
lıc.;....1n kaczasır.a ı:.tn1ış~L. 

Herseme köprüden ilk önce 
~lçro..) e ~e~el..ı.ıL..:s E...ı.c.r:i2 eı.c.rı.aı 

l...ıasını bizzat k.~e.,..<.ı. 
lıerszır.cıı.n kL.rn"'z .. gı v~ te:i

>birı onu böyle ıe~ı bir aki.:ıet.en 
kur ~rdı. 

- !'Cdn atını durdurdun ya 
lk rs"ır."! 

- ı.,;t.nkü bu köprüden evvela 
ı:t:.-.. ...... a s_nın t.:ı~ k.;,_1.ı. •• Sen bu
ı:.,...ın bu \:~l..ı..)e:ın v~L.!S..iln . Arr..
m zc.a .• i c.o_ U .. k hu:.uoi ye .i.m.z-
" · .r. Ik.!.a · ~rşı ör.elen senin 1 
~ u ._ en 1.,ı.m ... 

.. bin l.sa büsbütün II'.iiste· 
ıi, olaraK h:ıyvar.ıru önden sür-1 
dü. 1 

\
. . . ( .. 

o: H: r..: L ı; a ._;:. ı.. ır 

Ramazrn lp:ida~.ında. sderbe:- ı 
: .' bı>l:dı. Av ort:sına doğru, 
( n l:.nl kişilik bı.: ordu t~plan- 1 
<iı. r.c.ulu E.k·:m dcr:dımız se
f~bcrli1~ cmr i·"i v·erir vei'rr.cz 
J! -·-1 k'bi e·ine de hab2r ııön
c•rır '<. Mck ,,.. i"e Medir." ara
ıı""n .. ri ,·ollnrı k rr.Li:"' bun1.;r:ı 
b·~'a'm ·'ı. Onun kin. M i
l' dro bövlro bü .·;•. bir ordu \op
l •ndı·ın-!on, Mekkc:i:erin !:a
l.eri olr.m.3:dı. 

Resu~ü El{rem efendimiz. mu .. 
1ldla:ı ve~· i'e hrm sükı'inet ve 
l'ıcm d~ sür'atle h.?7ırlanmıs~-ar
ı!ı. !:fok<>tları da. t-m zomanm
da. lliekı<elileri ııafıl avlamak
tı. 

Bu büvük İs'.iım ordusu. bir 
ıı;ün nnsmn harck~t etti. Cebri 
yiıiüviıs.e. dort eün zarfında 

Böyle vilayet sarayına geldi· 
ler. 

Alı bin İsa Hcrscme'yc: 
- Ben. dedi senin için Mahan 

mahallesinde bır saray haz rlat· 
tım. İstersen oraya gidelim ve 
görüşcceklerimizi orada _görü -
şetim: 

Herseme: 
- Olur. Dedi, fakat daha ev

vel uhdemde tir vaziiem var. O
nu ifa etmeliyim. Emirü.imüıni · 
nin saoa bir name yollanmıtır. 
Bu nameyi şimdı burada sana 
vermek 1ıerektir. 

Böyle söyliyerek koynundan 

1 
Emil"Ulmüm.ininin meklubunu <;•
kardı ve Aliye uzattı. 

Ali gafil mektubu büyük ta - 1 
:Wn ile aldı ve okurnaia hazır· 
lanırken HersEme de maiyet.ne 
bir işaret yaplı. Bir ~n iç.::de A· 
linin etraf..nı aslı.ener kuşattı -
lar. • 

Ali, bunun farkında olı:c.am~ 
tı. 

Ml'ktubu açıp ta ilk salırlan· 
na göz a.ınca aerhal rengı :ı.ttı. 

Haruniirreşidin; •Ey Zar.ly" 
oğıu• ı..ıye hıtabından nel;cenın 
ne olaca{Vn: lr.estirın;ştL 

Ba:;ını kaldırdığı vakit ise et
rafır~ kuşatı..mış olduğunıı gtir
dü. 
Artık iş işten .ııeçmiştL 

Ne itiraz ve ne de mukave:net 
art.k t.Esirsizdi 

Askerler hemen PJi bin İ.;uyı 
bajıltaılar. 

Hoı·scme orduya l.itaben ken· 
disıne ıtaatı emreC..:en harlınür
reş.din em!.rnaır.esini okuC:'-1. 

Sonra halkı camie da~t etti. 
Onhra da ker:dlsinin horasıın 

va..u..g:ne ıayir.. t..:ı.ıdıgini ve Ali 
b:n İs>nın azlolunduğunu natık 
ıermanı kır:ıa; etti ve: 

- Her k.min Aliden ne alaca
,t?ı, ne şiküyet ve ciavs.sı va·rsa 
gels<n söyıesin .. Onun bakkm. 
dacai(ım .. 

D.·Ji. Maama!ih Al. bin İsa es· 
iti <.rkadaşı oidGltu :çin davacı -
yım.. Diye mürac•at edenlerJ:ı 
çogunu .ı;u.ha razı kıldı. 

(Arkası va,.) 

1 id'\.. l , J ve HA J \ 
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PERŞEMBE 
Ui('r~: 13:i.:J r.uıni: 1355 

1 inci ay Gün: 11 ı. Kanun 2.l 
Z.Ih:cce: 1 K::Eını: 65 
Güneş: 7.::5 Akşam: 16.59 
Öğ-le: 12.21 ). atsı: B.35 
İkindi: 14.46 ~"'1<: 5.3J 

IIAVA VAZJYJffİ 

Yeşilköy meteoroloji istasyo
nuncan :ı...iğ.:.n~:..z n:. .... ...ır.a._a r.a
zaran, bav> } u:dGn Koca:i Ka
rc:.cer.iz i:~y 1 ıa:ı. 1 cr.a Anaciolu -
"un _gzrp k's:m!::.rı ve doğu böl
ge.crd~ kı:pal., ye: yer y ağı•lı, 
orta Ar.auo.w:ı.m ~ark ve mer • 
kez kıs.miarır.da çok bulutlu 
ve n:evz.i yzğı~lı .geç!I'!i~, rüz -
_garlar bu.ün bö.gckrde ş:l!lali 
ist!kamclL(n esmiş dcniz.erı -
mizC:e !ırt:na <ievarı et:r.~~tir. 

Dün L.tn~~ . ..:a t.ava kapalı 
ııeçmİ$ rüzgar ~:rr.2! is.ikame · 
tinC.en saı::iy<de 6 Jiı 8 metre hız
la esnll<Lr. Saal 14 d~ hava taz
yiki 1033 mii!b~r id . Suhuı:et 
en yüksek 5,4 ve en dü~ - 1,9 
s~ntig:at k:ydedilmi._<t.r. 

Tt.f ı ika: 123 ]' 
M2!:kenin karsısına dıvandı. Or- I 
d" b'1rava v.sıl o.dugu zı:m~n. 

1 ortalık k:ra. rr.ıs.ı. R€sulü Ek
rem ef:r.dlmizin emir'.eciyle her 
as~{er bir ales ya!{tı. Böyl·~ce 
en bin yercLı birer alev par.a
dı. 

1\:Iekc!ı::lil-er, bu ates1~ri ,ızö
rur Riırmez. büyük bt.- korkuya 
k~nı'dıkr. 

Ne yaptcaklaı· nı ~aşırdılar. 
Vaziyttı ıslah cdemiyerek Müs
H:man ordusunLI ~uraya get:rC:i· 
gi için (Ebu Süfyan) a hücum 
etmıye ba~ladıl"r. 

Ebu Süfyan clü~tüğü müşkül 
vaz.yeti ıs.ah etır.cl< ıste .. ls
liım ordu;u h~kkında b:r ke~ii 
yapır.a" ıç:n yar.ına birbç kişı 
alarak ate~l~re doğru iLrkdi. 
Fakat yolda, ResU•U Ekrem E -

1 - Nefsi Kad,köv iskelesi da'.:ıilindeld büfe 15 K. sani 1940 ta
rihinden itibaren 31 Mayıs 1940 yaye.ıine kaaar acı!< eksiltme ~u
retiyle kiraya verilecektir. 

2 - Dört buçuk aylık muhammen kira bedeli 634.,50 lira olup 
muvakkat teminatı 47,58 liradL·. 

3 - Eksiltme 15 K. S"ni 1940 tarihine mcsadif pazartesi !(Ünü 
saat l0,30 da Umum Müdüriük a.ım salım komuyonunda yapıla· 
caktır. 

4 - İsteklilerin sıı:rtlan öğrenmr-k 1cin he• ırin Malzeme l.Iüdür· 
lügüne eksiltme için yazılı gün ve saatte komisyona n~\nıeleri. 1 

(1088Si 

lstanbul 4 üncü icra mtmurluğundan 
f:ileyınaniyede Samanvirani evvel yeni bezzazi cedit mahalle

sinin ca:mi ve şeftali sokakfarmdd eski 2-4 mükerrer 28. 30. 32. 34 
yeni 28. 30. 32. 34 tapu emliik nu'.Ilaralarile mürakkam ve balen cep 1 
hesi İsmetiye caddesi namile ma.uf cadde üzerinde yeni kapu nu
marası 1-2 o.an ve yeminli 3 eh-i JUkuf taratındaıı tınıamına 9684 
lira kıvmet takdir edi.<!n Hüseyin Hüsnüniııı mulasarrıf olduğu ve ı 
elyevm salt tarafı Belkis müJ<ü ve yine sol tarafı Belkis müıkü ve 
41,,.Qsı "''"'a .&il ev ve b~ ve c~phesi İsmetiye caddesi Le mahdut 
demir ve ma.deni esva labıik.aın o,ara.k kullanılmakta o:an karıı;ir 1 
fabrika binası (tesisat hariç) birin"i derece iı>Otck tesisinden açık 
arttırma ile satışa ·konulmuştur. 

Mezkiır fabrika binasına Isme:ive eaddesind-,Jti methal kapısın
dan girildikte sol taraft.a dif(er bi.;; kaııı ile .ııiri!En büyük bir salon 
mevcut olup zemini çbıento i.e m~ .. us ve u1Uı11da bodrum katı
nı muhtevi okırak i~bu ı;alon ima.atban.e halinde lrullanılmakta ve 
yine hem imalathaneden bem de metlııal kapısından çı 1<ılan mer
divenJe ikinci katta yine sa.on ve zemini çimento, aynca üç oda 
mevcut bulunmaktadır. 

Mesahası: 269 mel.re mıurabba,dır. 
1 - İşbu ııa.vrimenkulün arttırma sartnamesi 25/1/940 tarihlıı

den itibaren 34/ol605 No. ile İstan lUI 4 üncü icra dairesinin muay
yen nurnar:ısında berkesin ııörebil.nesi için arıktır. İlanda yıwlı 
O:<ınla;rdan f112la malumat almak istiven.er işbu şartnameye ve 
934/4ö05 dosya numarasiyle memu ·ivetim;ze müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya işttak için yukarıda yazılı kıymetin % 7 bu
cuk nisbetinde oev veya milli ha ı,ıcanın teminat mektubu tevdi e
c:.:!~cekt!r. (Madd2 12:). 

.ı - lpo..e.k sahibı alacaklılarla di~er alikadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin ııavrimenkul ü .erindeki hakhırmı hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını isbu ilan tarihinden itiba.en yir
mi ııün içinde evrakı müsbit.elerile birlikte memurivetimize bUdir
me'..eri icap eder. Aksi ha.de hakl.ırı tapu sicili ile sabit olmadık
r.1 satış bedelinin paylasmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen ııünde arttırmıva iştirak edenler artlL"lna şart
namesini okumuş ve lüzumlu malıl:na·t almış ve bunlan tamamen ka
bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 12/2/940 ta ·ihinde pazartesi ııünü saat 14 den 
Hi va kadar İsttnbuı 4 üncü icra memurlultunda üc defa ba~ıldık
kn sonra en cok artt.ırana ihale e :·~ir. Ancak a: ttırma bedelı mu- ı 
bammen kı"rnet.in % 75 ini bul·.1az veva satış istivenin alacaJı;ı
na rüçhanı olan di~er alacak !.la: bulunup da bedel bunların 1 
bu gayrimenkul ile teır.in edllıniş a!.ac2klarının mecmuundw foz-
1ava çıkmazsa en cok arttıranın tııahhüdü baki kalmak üz~re a:t
tırma 15 ızün daha temd.it edile -ek 27/2/940 tarihinde salı günü 1 
sı;,Jt 14 den 16 ya kachr lstanbul 4 üncü icra memurlu!.'u od<ısında · 
arttı:ma t:edeli satış islivenin ala~ağın3 rüchanı o:an dii!cr alacak
lıların bu .ııavrimenkul ile temin cdi~ııris ahcaklaTı mecmuundm 
fazla va çıkmak ve mtıh 0m!J'Pn kıvnıetin % 75 ini tutmak sa tile 
en •ok arttıran:ı Cı~le c~!ir. ı;;;7 ' lir bedel e"<le edi'.mezse ihale 
yapılmaz ve s:ıtıs ~~80 numıara.ı k.anunrr tevfikan ııeri bırakı:ır. 

" - G~vri menkul kendisine r ale olunan kimse dorhaJ veya 
verilen mühlet icinde pa;-ayı vermezse ihaie kararı fesh olunarak 
~ndi:intl~n evve: en yüksek tek üte bu:un3n klmse a"": <>lmiı.; ol
du/;u bcdzl!e almall'a razı olurs:ı ona. ra1ı olmaz veva bulunmazsa 
hemen 15 ı>:i;n müddt>tle arttırmıva cıkarı~ın en cok arttırma iha· 
1.e edilir. Iki iha·ıe arasınC:ıki fark ve ııc('Cn ııünler icin ~ 5 den 
hc•::.D olunacak faiz ve dilteo za-arlar avrıc> hükme hacot kal-
ma.ksızm memurivetimizce alıcıda, tehsiJ olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli bari ·inde olarık valnız tanu !erai! 
barcını 20 sene ik vakıf taviz be hl ini ve iha'e kıırar nullarını ver
mei!e ı:ıecburdu~. Müterakim ver-.ne,. tervirat ve tanzifat ve tella
live r<:smind:n mütevellit beledi ·e rürnmu müterakim vakıI ica
resl alı~ıva ait olmayıp arttırma bed•"indcn tenzil olunur. lsbu 
ııavrimenkul vukarıda eiisterilen tarihte 4 lincü i"ra memurluğu 
r.d.2sında ısbu lliin ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde sa-
tı!acaıil ilan ol:ınur. (23429) 

(Gümrüklerde eşya satılıyor) 
lstanbu 1 Gc mrükleri Başmüdürlüğünden 

6600 kilo topr2k bovabrd•n okra 4 bucuk ton deniz mo1ö~ü , 
351 b.ucuk kilo demir esva 338 kilo !atik levha 54 K 500 G nlimin- 1 

vum bardak 183 K deiZirmen taŞJ ~4 K 500 inek men•uc1t 55 K serap 
102 K mücel'it muszmb2sı 5 K 800 G ucan vaii 66 K celik metre 
481 K norselen kchve f'nc?nı 2495 kilo s"rı!t ık kaltıt 100 kilo na
muk esva 138 K 500 G cam barda·: 1448 K ci~asız ve cil alı mukav
va yukarıda isimleri yazrlı eşya"tın satıs!crı 15,18/1/910 tarihle
rinde Eminönü Halı antrenosu d• ıiıHndeki Gümrük satıs müdür
Jü~ündc yapıtocaktır. T•hlat adı geçen müdü:~ük ilan tahtasında 
vazılıdır. Ti. 23219 (253) 

• " r ~ '"an ;,) . ı ul Le 1azım mirliğinden: 
Eyüp ll f 1 rınd:ı, 1 nuoaraJı DlkJnevlnin çorap atölyelerlrıde makineler 

tcln l!ız:ır tw •• eo bina. d:ıhlUrde zati ç.ora.p r:ı:ı.kinelcrile çalt')mak istiye.nlerm 
Dc!terd:ırd:L 1 nunıanh D.kimev1 I\lü <!uıl.ifüne müraca:ı.Uar-ı. (103!>4) 

!~r:d'mizin, crduyu ır.uhafazaya 
rr.emur fttiği süvari devri)"ele -
r.rin e"in geç~i. 

Ecu ~üfyan, humru Nel:ev'.ye 
_get rıl_ıgı zaman, k.orku ve te
es.:;ü,·tien s~ftrmıs Pır halde iii. 
Bu da, ~rk tabii . bir kevtyetti. 
Çünkü tu :dam, İsliırr.iyc-L:n ba~ 
la:l:ğı l!İ.ı~cier oerl, yeni din ile 
ır:iloro leyi l:cnd:Sin2 iş ı:ü~ cd:r.
rr.i .. Jtcsu 1u E:.rem Efrnc:.imizi 
ö.<iürtn:.·k içL"l bi.çcık defa.ar t~
şebut.:.s~ere g.r.~rr.4li .... Bu sebEp
ler-::n C:ol&yıd.r kı,'D:,u Swyan 
krnd.sinin pek foci b!r sure~te 
öld Urü.! ... _t;ğ.ne hi.ıkmcl mi, ti. 

Halbuki Resulü Ekrem Efen -
dirr.ız, ou en bu] ük dw;manına 
en küriık bir b.d mutmcle ı;ös· 
trrmedi. Halta, onu görür gör
mez hy«.ona gele"'k k:Jıc,r.a 
dav.önrn (Ömer) i tcşkin etti. 
3adec:?: 

- Ya E~iı Sufyan! .. Mu .. üman 
ol. 

Dedi. 
Ebu ::üfyan, o !:adar ~aşkın bir 

bai\.4 iw kı, h.ç dı.i.~lu.n.ec;.en: 
- Y~. (L<>tı ile (A:ua) yı ne 

yaı:aj·ım? .. (1) 
D.ye, cevap verdi. 
Omzr. bu ccv~oı ışi !ince ken:.. 

dini tutarrad : 
- Ah. ])bu Süiyan !.. Ef(er Re

sulü Ekrerr.in .h1c1zuru11<ia bulun
mastydın, serin ağzını yırtar, ka
fam koparır atard:m. 

D:ye. bağırdı. 
Resulü Ekrem Efendimoz, (Ö

rr.e.) l tekrar sükuna oavet etti. 
Ebiı Süfvanın cidden katli vacip 
oh:n ,tir adam olduğunu bildiği 
ha.c.., onun şu acıı< hal:r.dm is
t:fade ederek kanlı bir hadi.5eye 
s".>tbiye; vermek istemecii. Am
cası (Abl:as, a çönerek: 

- Ya, Amrri! .. Ebu Süiyanı 
sar.a t~slim caıyorum. Or.u çadı
r.na g..ıtur, muhafaza et, Kendi
si ile .. Yarın görüşeceğ.m. 

D:c.ı. 
IL>ulü Ekrem Efendimizin bu 

iıiicerıa:;ane nıuarrı.~desi, Ebü 3üf· 
yar.a bü} ük b:r hayret verdi. O 
.ııec~yi ıierin düşüncelerle geçır
C:ı... Fakat artık, gerek madde-

(l Lat ve l\zza .• Kureni.ıı en 
bii)·ük mabutları._ 

r 
DALGA UZl.ı"NLUCU - Cinsi Mik. Eksiltme şekli 

.A.Q. ıs.n ... ısıts Jtes. it ltw. Toz paket kolası 5:1.1100 kil(. P"azarlık 
A.P, 31 11 m. 9415 ıtes. !1 ltw. Beyaz çul 150.000 m(;lre • 

Kalibre celiııi 434. 15 kg. • ) 
H39-. ısı ita. Ut x.... Karbon • 233j. - • ) 

·----------- Krome Sposıy.ıl • 1024. - • • l 

saati 
H 
15 

16 

11 2. kanun Per~~rrb::.! I - Şar:name, nümune ve ce'.ik eb'at listesi mucibince yuka-
nda cins ve miki.a,rları va<ılı (j) kalem malzeme pazarlıkla sa.ın 

12.30 Program. ve memleket sa- a.ınacaktır. 
at aym:ı, ıı.3::i Ajans ve me\.eo· n _Pazarlık l/II/940 pecsembe J6;nü Kabatasta levazım ve 
roloji haber1eri, ı<:.oO 'Iiırk rııüzı · mü bava-at su besindeki alım komls ;onunda yapı1acak:tır. 
f(i: Yeru şa •. kılıu- ve türkıiler. ın _ Şartnaln<! ve kol:ı nümunesi her _gün sözü geçen şubedeQ 

Çal;.nlar: Şerif İçil, Hakkı Der- parasız alınabilir. 
m~m. !!&.san Gür, Hamdi Toka:t. IV - İ.iekli!erin pazarlık için tayin edilen l!iln V'e saat:erd~ % 

Okuyan,ar: Safiye Tokay, Mah- 7,5 güvenme par.alarile birlikte metkür komisyona ııelnMtleri. (284) 
mut Karındas. 

13.30 Konuşma (Kadın saatı), • 
13.45/14.- Muzik, Karışık hafıf I - Müsavi taksitlerde Mart,!ilisan, Ma.yıs, H11ziran 940 ayl:ı-
müı; k (pl.), 18.- Program ve rında KalıküLeden tahmil sartiyle 6X8 telli 14,5 onzluk kanaviç~-
memleket saat .ayarı, rn.u5 Mü- den 102X70 eb'adında orijinal ka !<üte dikilmis azami bir milv J!l 

adet tu< çuvalı pazarlıkla .sat.ın aoiınacaktır. T.a!ipler 250.000 den 
zil<: Rrdyo caz orkestrası., ıs.40 asa!?ı olmamak üzere sif portsald fiat teklif edebilirler. 
Konuşma: (Sıhhat saati), 18.'15 II - İstelı..ilerin pazarlık için % 7,5 l!ilvenme paı-al3'ile birlik-
Serbest saat, 19.10 Memleket sa - te J l/l/940 tarihine rastlıyan percıembe günü saat 10 da Kabataş-
at ayarı, A_ians ve meteoroıoji ta levazım ve miibayaat şubesindeki alım komigyonuna ııelmeleri 
haber!<?ri, 19.30 Türk müzif(i: ~ a- il.An olunur. (226) 2-3 
sı. heyeti, 20.15 Konuşma: (Bib
!iyoı;:rafya saali). 20.~ 1 ürk mü
zi_gi. 

Çalanlar: Vecihe, Cevdet Çajt
la. Kemal Niyazi Seyhun, İzzet-
tin Okte. 

l - Okuyan: Müzeyyen Senar. 
1 - Kürdilihicazkar peşrevi. 

2 - Arif Bev - Kürdilihcaz
kar şarkı: (Kanlar döküyor), 3--
Sel. Pınar • Kürdilihicazkar sar
kı: (Aşkınla yanan), 4 - S~l. 
Pınar - Kü.dilihicazkiir şarkı: 
(Nereden sevdim), 5 - Osman 
Nihat - Kürdilihicazkar ııukı 
(Akşam ~neşi kalkmalı), 

2 - Mustafa Çaltlar. 
1 - Kemal Niyazi Seyhun -

Kemence taksimi. 2 - Abdi e
fendi - Mahur şarkı: (Gü:şeni ez
har açtı), 3 - Rahmi Bey. Ma
hur şarkı: (0 gülün geçti _gü
zellik çaltı), 4 - . if Bey - Ma
hur oarkı: (Gösterin ağyare lut-
fun), 5 - ...... - Mahur türkü : 
(Giye:· fist"nını). 

21.15 l\füzik· Da\•id Zi:kin ta
rafından Viyolonsel parcalan. 
21.3J Müzik: Küçük ork;stra . 
(Şef: Necin Askin), 1 - Eduırd 
Kilnncke : Tces·ür valsı, 2 - S:h
mdt Gımlner : Dı:na d:ima söyle 
( ai!ır vals), 3 - Frt.nz Lehar : 
Cocuk ı:ırens operetinden potpu
ri, 4 - Cer! Rvdıhl : Me'.cdi. 

22.15 Memleket saat ayan' A
lans he.b~~_.ıcri; Zir~at. cs!l:m .. 
tahvi 'at, kambiyo · nukut borsa
sı (fivat). 22.30 Müzik: Opnet
ler (pl.). 23.- Müzik: Cazb:nd 
(pl.) , 23.25/23.30 Yarınki prog
ram ve kaoanış. 

İstanbul İkinci lcra l.1emurlu
iiundmı: 

Galatada yeni cami Mehmet 
Ali paşa hanında üst katta 52 
r..uın.arada ikamet etmekte ik"n 
halen ikametı:ıahı mechul kalan 
Maveses Mardin oğluna: 
Beyoğlu Vakıflar Müdü:lüii:ü 

tar;Jından dairemizin 39/63 nu
mıaralı dosvasınd:ı movcul bir kı
ta konluratoya istinaden la.btı i.ş
~izde bu~unan 52 numaralı 
odanın tahli vesi hakkındaki 
29/6/939 tarihH takip talebi üze
rine ikameteahınıza gönderilen 
tahliye emrine mübasiri tarafın
dan verilen mesruha-ta ve za
bıta tahkıkatın.a nazaran ikamet
ııat.ınmn mechul o!du~u anla
sılrnakia icra hf!kirnji~ınce bir av 
müddete ilanen tebli.ızine ka.. ar 
veriJmislir. 

Tarihi ilandan itibarE."ll bir ay 
zarfında mezkı'ir mahalli rizaen 
tahliye ile memuciyelimize ma
lumat vermeniz aksi bkdirde 
usulen tah.iyeniz icra kılınaca
ğı ilanen tebli.ıı o!unur. (23429) 

SAHİBİ: E. İZZET. NEŞRİYAT 
DiRJ:..Kl ÖRÜ: A. NACİ. Bas:.ld ğı 
yer. ı.o. TELGRAF Baoımevi 

ten ve g~rek mıi.n~ n acz'.ni h:Sset· 
miş, son kaı~rını vermjşii Bu -
nun içi::d.r ki, ert~i ,gün, Haı;.;i
bi Ekrem Eftndimizin tuzuru
na çıkmak ıç!n kendisi istical 
_gJs erdi. 

Resulü Ekrem, Ebu Süfyanı 
brşıs•na oturtarak: 

- Ya, E-bii Süiyan! .. Sen, Ku
re,. ı;ı.i büyük b!r kabJer.in re
Gc.in. ,,eku ve feraseıte de, Ku· 
re,-..n büli.ın akıllılarına takad
düm ctl::r;.n ... Eöyle olmakla be
raber, şerik ve naziri olmıy an 
(Allah) tan b~ka mabut olma· 
dığını anlıyacağ n zaman daha 
haıa ~clmedi mı?-

Dedi. 
Ebu Süfyan ba~ını önüne ef(

dl: 
- Şimdiye kadar şüphe edi -

yoruı.. .. 1. ~ a~aı arlık bü.ün kal
bimle kanaat getirdim... (Al -
lah) tan ba.•ka tapacak maıbut 
yoktur. Ve sen de hakik&~en o
nun Resulüne. 

Diye muk~bele et:i. 
Ebu Süfyan g:·bi, taştan katı 

bir (Müşrik) in, (Allahı ın birli
ğini ve Haı.reti Muhammedin 

l stıınbul 3 üncü icrıı m.emu .. !ıı· 
ğundaıı: 

Dosy.a No: 939/,U52 
Mehmet Okay: 
Pan,,.altıda F"irenk kilise soka

f(ında (21) numaralı evde iken 
halen ikametııfilıı meçhul. 

Beyoltlu V akı!lıar ida: esinden 
ki:-dladıiiınız Panı:ıaltıda Firenk 
kilise sokağında (21) numaı ·alı 
evin hitamı müddeti dolayısiy.le 
tahliyesi icin hakkınızda yapılan 
28/6/939 tarihli takip üzerine vu
karıd-~ yazılı adresinize gönderi
len tat.liye emrinin arkasına ve
rLen mesrubatta mezkur ikamet
gahı terk etli~iniz ve yenisini de 
hiolen olınadıi!ı anlasıl:r.ıs olma
sına ııöre tebligatın iianen ic.a
sını temin km zabıta vasıtasiyle 
v.apıfon tahl=ikatm da müsoet ne
tice vermemesine mebni keyfivet 
n:crd makamına havale ve mer
ci makamınd:n tahlive emrinin 
biT av müd:l~tle ve ilanen t~b.i
rine müteallik karar istihsaı e
dilmi•tir. 
İşbu ilun :ru-ihinden itibaren 

hir av içir.d~ mezkı'ir hanevi tah
liye ve teslim etmeniz. kiraı:ın 1 

?enilendifriıoc veya uzatıldığına 
dair bir ilir .zınız varsa yine iş· 
bu ilôn tac ibinden itibaren bir 
av icinde istida ile veya şiiahen 
dai~e:nize bildirmeniz liızımd:r. 
Müddeti icinde itirazda bulun -
maz veyahut m~::ıru tahliye e!
rr.ez~eniz vevahut itirazınız ref 
clunursa kfralan:n .ııavri men
kul ilan müd:'.clinin hi!.<mında 
taJ:live ve kiralavana eslim e
di'.eccj!i lahlive emri makamına 
him olmak üzere bir av müd-
detle i. t.n o: un ur. (23-130) 

~ehir 
1 i}atrosu 

l'EPEBAŞJ DRAll 
K1S:0.1L"'ll DA 

11/1/943 Perşembe J6;nü akşamı 
.3aat 20,30 da 

DAYAT BİR RÜYADffi 
İSTiKLAL CADDt:'il 
KOMEDİ KISMINDA 
11/1/949 Perı;em-l:e l!ilnü akşamı 

3aat 20,30 da 
SÖZUN KISASI 

HALK 0-=ER.STI 
(R A Il M E T E F E N D İ) 

Zozo Dalmas tarai!J:dan şarkılar 
Yakında srnenin <n güzel opereti 

•KEDİYE PEYNtR• 

İstanbul ikinci lCl'a Dairesi"'" 
ıUtı: 

Bir borctaıı dola vı 39 /23~ nu
maralı dosya ile tahtı temine alı.
nan kanape, koltuk, büfe, masa 
örtüsü, halı ve sehpa 15/1/940 ta
rihine müsadif pazartesi ııünü s:ı.
at 16 dan 17 ve kadar BevoAlun
da Kaıınerhatun mahallesinde Ka> 
1·oncu kulluil"u soka~d.a 103 nu
mara:ı apartmanın üs katında 
satılacaktır. 

O l(Ün muhammen kıymetin 
yüzde 75 ini bulmazsa ikinci 
arttırması 18/1/940 ta:ihine mü
sadif perşembe ızünü aynı saat ve 
mahalde icra olunacak en çok 
arttırana ihale edilecektir. 

Talinlerin muhammen kıym~ 
tin vüzde 7,5 nisbetinde pey ak
c;esile satış günü ve saatlerinde 
mahallinde bulunacak memura 
miirac:uı:t:arı iliın oiunur. (23422) 

-------

ANKAR A 
o • 1 • 940 

1 Sterlin 
ıoo Do.ar 
100 Frc. 
ı.ıa L:ret 
100 lsviçre Fro 
100 F.crin 
JOO Ray ü;mark 
100 Bdga 
100 Drar.mi 

· ıoo Leva 
lllll (,,:tk Kronu 
100 Feçeta 
100 Zloti 
100 1 crı;ö 
100 Ley 
100 Dir.ar 
100 Yen 
100 İsveç Kr. 
100 Ruble 

Kapan at 

ı.~ı 
12~.t.J 

~.95 
6.od 

:29 .J ;; 
6~.0.j2! 

21.777. 
0.965 
1.5925 

13.19 

23.~525 
0.9ti5 
3.1575 

31.1775 
30.8~75 

Esham ve Tahvilat 
Ergani 19.80 
İş Bankası nama peşin 9.10 

.-.-DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Cildiye ve ı:ilhrevlye mütehassısı 

Pau..r hariç her l"Ün sabahtan 
ak,ama kadar 

Adres; Babıill C"atatofiu 
yokqu kö1*es:lnde No. 4.3. Te1. !l8"1 

• 

iSTAHBUL EELEDlYESiNDEN 
Beyo~lu kaymakam ve belediie şube müc riül!ünden Ga:ata 

Aran cı:.misinde Mahmudiye cadiesinde 276 - ~78 No.h harap fu ııı 
mutasarrı!ına her ne kadar iht.arnın:e vazıbnak üzere tahkikat ya
nı mış ise do ikametıı:ib adresi bulu.ıamadı.::(ından ihtarnarr.e maka
mına kaını olmak üze•e 48 saat i~ nde mahıw·un hemen izalesi ll:.n 
oh:nur. (:!S6) 

(Risalet) ini kabul ve laödik et
mesi mecli.>e o kadar b<lyi.ık b:r 
m,•mnuniyel verdi ki, Resuıü 
Ekrem Efend'm.z, tekbir ge.ir
di. Ve orada -bulunanhrın çeh
reler;nde de l'msalsiz sevinç a,. 
liımet!eri belirdi. 

Ebu .;ü1yan.n islamiyeti kabul 
etmesi h:ç şüphesiz ki, vaıiyeti 
değ:ştirecekti. Belki de (Mek.ke) 
Ller, artık harp etmek istemiye
ceklerdi. 

Resulü Ekrem Efendimiz, 
(Mekke ı ye harben girmey ı (Ka
be) ye karşı hürme.sızlik leliikki 
ediyorlar .. Ve kat'i bir mecburi
yet hissed°ibned;kçe, kat'iyyen 
kan dökülmemesi hakkında es
habı k!rama ve askerlerine emir· 
!er veriyorlardı. 

Vaziyet, son derecede mühim 
ve nazikti. Reswü Ekrem Efen
dimiz burada yine ·büyük b 'r si
yasi deha eseri .ııösterdi. Ebu Süf. 
yanı ihtiyaten karargiıhlarır:da 
alakoymakla ber&ıber Mekkeye 
duba! adamlar yolladı. 

- Biz, Mekkeye silfilı kuvveti 
ile girmek flkrindc değiliz: Mec
bur olmadıkca, kan dökmiyece-

ıt:z ... El:lı Sı.üyan, İslamiyeti k!l· 
bul e.ır.is .. ker:d.si, yine r.ya.>~t 
ır.evkii r.ae ipl:a cdiln::işt.r. lluı a 
tinı:.eıı Ebı'i. Süfyan i!e Hak.m 
bin i:Iüzarnın evi rine ve mesci
cli şerifin muh.tirıe .ız:ren'er ile 
silihlar.nı terkedenkr, ehli is
lfun tarafından en küçük bir hu
sumet eseri bile .ızörmiyeczkler. 

Diye, haber ı:öndcrdi. Ve bu 
hah.eri müt.akip de, orduya <itr• 
hal hareket Emri verdi. 

Evveltı - (B.n mücabit) ten 
mürekkep bir kuvvetle, (Halıt 
bin v~il l) ilerledi. 

Sonra .. (400 mücahit) ile (Zü
beyır hın Avam) onu tak:p e tL 

Bunlardan sonra, ~ehre yürü
yen ordunun harı> nizamı, ~o; le 
ter.ip ecLlm~tı. 

30J aokerie, (Ebu Zeri Gaiia
ri). 

500 Süvaridı>n mürekkc;>, (Be
ni KaaP) kz•bilesL 

suıı Okrudan mu.rekkep (Mezi• 
neı kabı!EsL 

400 r:eferlik (Beni Hamza) 
müfrezesi. 

330 nderlik (Eşça) mücahit • 
leri. (Arkası. var) 

• 


