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50,000 binayı yenidt.n ''opmalı oeya tamir d· 

mek lazımdır. bu mua.:ı:z:am iıi para oe imar bakım· 

larından baıırabilmek ptiinlı oe pra8ramlı bir 

ralıımıya ı;e bunun ıfin Joı teşkılô.ta lüzuın oarJır. 
" == 

Yazan : Abidin Da.ver 
Feliıket mıntakasından Anka· 

raya dönen Dahıhye ve Sıhhat 
Veı.ıııeri, Büyük J\Iilleı J\Iec· 
hsınde, zeu.elenin mucıp oldui:u 
:tayıat hakkında izahat ve ıut
&ılat veraııer. Sıhlıat ve İ~tim:ü 
llıuaveneı Vek.hnı& b•lumiıgi 
re mi rakamlara göre, pnıd•>e 
Ladar le it edılen insan z.ayıa
lı ~ l IU, 1,11~ yıuau .. .ır. ·~;ı· 
JD•nıen )'ıl4ılnuş evlerin soyası 
1~,3~ dir. Jçıne gırılemiyecek 
lıale pleıa evler 91'>7 olınaı< lıze
u zıı,aııu ev de harap omıuşıur. 
Bu rakamlar biraz artsa oahi, 
inWUI z,ayıatımızın, pek çok ol -
ma1"a beraber, b.dayelte orta • 
)'a atıldlgı gıbi 4U,lı4JU kişı)'e çık
mamau, De de olsa bir teselli • 
ıür. 

Zelı.eleııbl baia oldup uıaddi 
ııarar ve uyu arasınua ha)'van, 
ın..>, eşya ıı.ayıpı.arı ııenu:& ıes • 
P•I edıımemışt.r. Yıkılan ve )'8-

n.ın evlerOeıı.i eııya za)'iatınıo 
tıunamıle lesp.ti, belki ele, bıç 
lııır zaman kabil olaıru)'acaklır. 

yük iş başarılamaz. Teberrilal 
yckünunun uç mılyonu bu.aca-
ı:ı ~uplıclıa.ir. Uç a.cgıl beş m.ı -
yon !ıra da olsa, yıne )'Cl.şmez. 
Hüyüklü kü~ükııi ı;o,uou evın 
lıcıu.:ri ıçin, ü.sti.ıste biner iiraya 
liı7uın olduı.unu kabul eda~cı.. 
Mı ın.l)'on l.raya ihlı)aç var, de 
mektır. Devlet, elbette, işın ma· 
U cep -ı.ı de, d ;un cda.r. l 
m.i.yeLs.İ halkwıız<ıa.:ı fakir, orto.. 
hallı, zengın kimlerle ır;öruşlük 
Mı, hepı;i )Udımların bır defa . 
lık deı:ıl, devamlı oımasıııa ta 
.raftaroırlar. Bu umwni arZ.u, 
1.'ürk mııtct•Jliıı, m'lli vazifeu.:.rı.-
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1 DA A DIMFAALİVE 

Erzincan, 11 (Felaket sahasın· 
da bulunan muhabirimiz bildi -
riyor) - Feliıkt't sahasında va
ziyet düzelmektedir, Bu mınta • 
kalarda felaketzede yurttaşlara 
yap.lan yardımlar gijn geçtikçe 
artmaktadır. İmdat heyetleri fa
d.yetlerlne devam ediyorlar. Ba
zı yerlerde hafif sarsıntılar vu
kubulmaktadır. Felaket mınta • 
kası haricine naklooilen yaralı
lar.o sevki işi bitti. Erzincan ho
şaltılınıştır. 

Zile, 11 (A.A.) - Şehrimizde 
sekiz saniye süren orla şiddette 
b.r ze lzcle olmuştur. 

Gerede, il (A.A.) - Beş sa
niye devam eden oldukça şid -
detlı bir zelzele olmuştur. 3ar -
sınlı yuzünden hnlk aras.nda bü· 
yük bir heyecan husule gelmiş, 
fakat, ha<ar olmamıştır, 

Teltirdarl, 11 (A.A.) - Şehri -
mizde şiddetli 'bir zelzele olmuş
tur. 

(Yazı.ıı 3 iincü ıcıyfada) 

Heyetimiz 
me as·":.1le kar"ı ... 

Sofyada kalacak 1 
Sofva, 11 (A. A.) - Bulgar A· B. MenemencloJHu garda Kral 1 

jansı bildiriyor: namına Baş mabeyincı B. Gruef. 
Fransadan Ankaraya dönmek- Basvckil ve haric -ve nazı;ı B. 

te ol:ın Türkiye Hariciye Veka- Köse İV11nof, haricive umumi · 
Jeti U:mumi katibi Büyük Elci katibi vekili V. Altinof, Protıı-
B. Numan Menemencio)du yanın· kol müdürü B. Belinof. Başve -
da Mal ye müt!ürlerinden Cel!ıl kalet hususi kalem müdürü B. 
Said ve dii!er şahsiyetler olduO:u Slşmanof ve ııolis müdürü B. 
halde, bu akşam saat 22.25 de Tanef tarafından karsılarunıştır. 
Sofyava ııelmlştir. Keza, Yuııoslavya, Fransa. İn-

Sofyada iki ııün kalacak olan (Arkası 3 üncü. ıayfadaJ 

• 'OJ 

m""DCl g 
landı. Heyet 

Garp Cep besindeki uzun menzilli 1nciliz toplnn.ııdao biri 
·~~~~~~~~~ 

Budape~1e, 11 (A. A.) - Yan 
resmi Pester Lloyd ııaz<?t~s n;n 
Belıır:ıd muhabiri. Macaristan i:<? 
Yuııoslavya arasındaki müoose
~tlerin mesut inkişafını k&•ıdet
tikten sonra Rama·Pe~te-Belııı·ad 
müsellesinin cenubu şarki Avru· 
ııasında her an ehemmivet! a~ 
tan bir unsur h•li~e gelrı.ekte 
olduicunu vazmaktadır. . 

l::lu muhabıre ııö:e, bu müselle
se cliiıer Ba.bn devletleri et ve 
bilhassa Bulııaristan ve Yuna
nistan da iştirak edebilecekt·r. 

240,000 lngiliz askeri 
sil" h ltına davet edil • 

lngilizlerle Almanlar arasınd 
detli bir muharebe oldu 

Parls, 11 (A. A.) - Havas A- 1 
jansına ııöre askeri vaziyet: 

Çok şiddetl! sağlıklara rakınen 
kara ve hava harekatı artmak
tadır. Müteaddit hava mtisa
demeleri olmuştur. 

Paris, 11 (A. A.) - 11 Kanunu
sani teblij!i: İki düşman tayyare
sini hatlanmı;.: arasına dü•ürdük. 

Londra, 11 (A. A.) - İnııiliz 
hava !l<"zareti bildiriyor: 

Bir tnııiliz tayyare f. !osu, yap-

tıih bir kesif ucusu esna•ında 
uzak uçuşlu A:ım,m hanı ta\'va
relerivle k:ı:·sıla,."1Illstır. Y1nm 
saat süren bir haro olmus'ur. 

. 110 modelinıle bir Messrıııch
mıdt denize düsürülmüs d!4er 

22 vaşındaki i nınlMerın ilah 
altına çaıtrılmafanna b3•1 r. • 
mıslır. Bunların mıkt:r. ı alt
ı: ben 240.000 e var~cal<tır. 
bT tavvare d• Danı.markad1 \"eo 
re inmei(e mecbur olımıst ·r 

IC.eııını rakamların feci lıeıi • 
ıau, uj:radıı:unu; lelikeün bü -
) U.••U~u.üu ıusLerme.ue beraber, 
l...rıw.ı.c<; uıerınılıe ıeveccuh 
euen ınıar vaz.ıleslnı.o. ebeınıW .. 
)'el ve ıuamelmı ı1acıeden acız • 
dır. Yaralıları tedavi etmek, )'urt• 
5ıu. kalaı .. arı barındırmak, iuü • 
leun ;yeııınlcrmi yeı.şt.rmek, 
""iı kalanıarw harap eınıal<Jw 
tauıır eı.meıı., )'ıkııan büııin res
mı \le yarı resmı hına.arla evle
rıni kencLleri yaptıracak halde 
lıuhınnu)'anların yurtıarını )'e -
n.ueu yapmak, )'w:ustli kaıan 1 
tarta.ar, baıılar "" bahçelerıe 
ruc~gul olmak, bu geniş nunıaı.a-1 
da z..raat ve istıh•aü lenıın el • 

1 
»ıek, ı.ıcaret ve ıktı...adl canlan -
dırmak, hulawt Oıu1nıer ve ha .. 
rabeler urasında y<pyeni bir ba· 
~;at kurnıak luınıu,T. 

ni ne kadar iyi ıdriık etmış oldu
ıi,unu gostcrıı.ı; içın, son deree< 
mcmuuni)'etle karşılanmaga d, 
i;er, )'ıiksek ve necıp bır uuycu
uur. Burada lcfcrruaıa gırmek 
istenıı)'oruz; fakat z.arun ihli • 
yaçlar ha~ıcinde ka.an b.r takım 
iı;uıılalı.ler ve daha r.ıyade mil • 
reheh ve ır.engın olanların lüks 
kabıhnden istıblaluerı, bir yar· 
dım r.cmıni olab.lır. Halk arasın
da, nakıl vasıtaları iıcreılcrıne 
kuçü.k, baı:ı ın\lkcyyifaıa küçük, 
dı1;~r bazı.urına bıraz daha la:ıla 
zaıntur yapılmasını 4-t.yenıer, 

büyıık bir ekserıyct teı;Jul et -
nıet<ledlr. Bunu, auugını.z mek· 
tı.pı..rnan ve \CNııa.eıuen ana.ı .. 
yoru:ı. i).m111lu bır oeıa.ııı. )'al• 

dım hamı~'-lının sonu allJıOı.ka.an 
sonra, 1cıakctzec..e kardL~lere 
Y ard .. m içın, ccnı.ş bir maıı p.ı.an 
uı.şunulup taıbık eclllmcl< la -
zınıoır \'e elbelle e111ıeceklir. 

Fin - Sovyet muharebesi 
·Finlandiyalılar bir Sovyet tabur- lngilizlerin Ek 
unu dağıttıklarını bildiriyorlar kruvazörü bat B 

Hu, evvela mllyonJar, ~nra 
planlı ve program4 bir çalışma 
lbu)CD pc~ ._.U,)'L&.M. bır .ı.şlır • .ı..~r .. 

J..aç gun evvel, bu süıuruıır<la, 
bu muauaın imar işı uuı hır u
nıumı muuürluge ve hatta bır 
nkalele tevılu Jazım&eld.ı;-.ııi 
ilerı ıümıüı,tük. Bu tun rönu ve 
)uı resını mcbaoısı, bütun evle
rı çokmuş şehır.er, kasabaıar, 
l.öylcr ı.arşı>ındayı.ı. Sıhhat ve 
l~lımai Muavenet V ckı.ıeünın 
v.rdii;İ raknmlara göre, 43,000 
den ııızla ıamamıle yıkık, ) arı 
Yıkık VC)a huTap ev \ardır. hu 
)"kiuıun aO,IJuO e çıkacagını hc
ıaplaııı"k )anlış olmaz bu kadar 
buyuk hır )arayı, ancak buyük 
h.nımet ve tedıımcrlıı kapat -
nıak mümkün olabıl.r Oilun i
çindir ki, harabeleri inıoır i ınin, 
B.) rı \'C kuvvcttı b.r u1ı~tr ıt•şk, .. 
lMına ilıtıyaç ı:iisterdıgi fikrın
de musırriz.. 

Hu ış çın İUıiımu olan mil -
yonıarı bulmak da nıiıhiın bir 
ıı.esch:dir, }lal'·unızın )' ı·dını • 
ları de ·um ediyor. Fal at, biT de
.la d:ı Hrılcn paralarla ıu bü • 

burada hatrrıınıza ceıen bir 
noktayı da1 hen uz zamau..ı oluı.a 4 

maM.Ja beraber, muhLıra k.abu.ın· 
elen kaydeuaek ısı.)'oruz. •ı·aoıi, 
yeni uı~aaı yapılmuuan evvel, 
zelzele mınıaı.asınela jeoloj.k 
ıcıı.ıkat yapııarak yeni köy ve 
kasabaların kııruıacağı yerler 
tayın cnıleeei:i gıoi lıınaların zcl· . 
zcıcye karşı ınuıtav<:ml.ta de dı.i· 
'unuıeccktır. Bu araua gözönUn
o.e tutulacak d.ğer bır nokta da, 
tamanııle yıkumış köy ve ka•a
baların )'Ollara ve bılhassa de· 
nı.ryollııruıa )'Rkın )·erlere ku· 
ruımasma itina cdilnıcsi lüzu .. 
nıuuur. Denıiryollarından uaak 
ve yoldan mahrum mıntakalar
da bulunan köy ve kasabalara 
günlerce )'ardını edilememış o•-

(Arkası 3 u .. cü sayfado) 

ABiDİN DAVER 

Şehrinıizde 

milli yardım 
devam ediyor 

lvali den de felaketzede 

ı va. andaş
1arla temas etlı 

, (Ya-ı 2. nci sayfada) 

Almanyada müsadere edilen tayyareler İt1lyaya 
iade edildi. İtalyan gönüllii'eri Helsinl~ide 

Bir FransJz kömür VC'· 

ı puru da karaya ot r 

Kayaklı Fin 

Helsinkl, 11 (A.A.) - F\nlan
diya resmi tebliği: 

Ladoga göhınün şımal.nde bir 
Rus taburu dağıt.lm•ştır. Ruslar 
200 ölü ve 40 yaralı esır b:rakmı~
lardır . 

Raa te mın takasında Finlandiya 

askerleri ve orduda çalışan genç Fin kızları 

1 Buenos-Aaires, 11 (A. A.) - Bu kruvazör m<l.cttcbal iw 
D. N. B. varar"ılarl .. ı 1 · d'x 1 P· noer t . . • • • a O- er " ..,cı ır.:;· 

, ay, o ııaıe esnın ıyı malu· fa Fnınsız Dünk rque zır!.! ı ta-
~~t ala.~. hır, lll<'~~an ögren- ra!ından Malonincs'e geti. m~ 
duııne gore L·-nuı..ı Atlantikte tir 
Graf Spee zırhhsivle yaptıltı çar- İ.ondra, 11 (A. A.) - K "" 
~:~f" nwharebe harici kal.mı.ş yükliı 4191 tonluk M~ntlt ı ı a-

l 
n !11! l!z ~xeter kruyaıoru dındaki Fransız v:ıı:ıunı oun in· 

Malonınes e ındcrken Bah1a Blan- ııilteren·n simal-do~ ulıiFnd~ 
ca'nın 80 mil açığında batmıştır. karaya oturmuştur. 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

\Bir Rumen vapu~ 
d .. k aya o 
Limanda da iki şilep ··Çarpış'ı 
şiddetli fırtına devam ediyor 

Fırtına Karadenız ve Manna • 1 laınışlardır. 
rada bütün şiddetlle devam et- Karadcınde bulunan lzırlr va-

toprakları Rus hududuna kadar zerine ltalyaya iade edilmiştir. 
tem.zlcnm!ştir. G ribaldi Lejyonunun ilk efradı I 

BrrJ.ndcn gelen haberlere göre, H nKı~ varmıştır. 
italyadan Finlanc.l.yaya gelirken F.nlanılyalı kayakçılar arasın
A!manyada tutulan İtalyan tay- ı dn en tanınmış kayak ve at•ş şam-
ya ıerı Roma tarıf•ndan Berl.n pıyonu vard r 
Lezdınde yap.lan k~ebbüslcr ü- (Arkası 3 iincü. sayfada) 

mektedir. Akdenlzde havalar puru 3inop limanına tıtıca et 
dılıelm1shr. Bu. hatlarda va· mıştır. Dün limanımıza ı;ıelmesı 
ı:ııırlar seferlerını devama. baş- (A1kası 3 ünni ıayjadal 

-· 



TARiHT ROMAN: 71 

NÇ OSMAN 
LEii 

1. 411111..._ 11nnıın 1 
·ı ... , .... 1 

1 ... 

BllllllllW .._~----=~ 

Orta tedrisatta 1f-- ·ı ~ lslanbulun Kar yol kapamaz, yol açar 
M. Sami Karayel 150 il.raya ter·~,·ı Çuva ve çivi gardımı 120 Zelzele sahalarınd· yqu kar I talarını k.eııeıı viliiyetlerimlzde 

k P d h . ·ı dl b l k J ( için akreditif hı·n ıı·ragıbuldu r:ı.a:..a~~~~ıkı!~~o:ı::r: :~~~':uv~~:!:e=:ao~~;:· 
ey er; o işe ın yemın l e e i e i ece d"" td• ~ ne de birçok köyler:mizden gel- koi=i. "''"arlarda klll' 7ol kapa-

emrı. Un ge ) mek. Merkezlere eıı Y•kın köy- ...., 

a hit altına girdig~ ini işi dince.. ' Fe!aket::edeler evlere ~:nb~~~;~:.a~:!~::ızk'::'~·!:: ın~~ai'f!• ı?:.;a~ç~;in karıı her 
yeni yıl büdçesi buna Bı"r lı"ftı"k şı·rketı' ............ saha yoldur. Kış sporl111'ın•, bıl-

Seyh, ciddivetini takındı. Tes
biliini Qekip 1.8.h.avlP.:ere başladı. 
Mütemadiyen okuyordu. 

Nöbetçi kalfaların beklediği 
ilı:apıdan ııözleri ye~e dikili oku
y~o. üfliyerek ağır, ağır yürü
mete basladı. 

Cok geçmeden Sevb efendi da
'1-esine gelmisti. Can Bahşa; alı 
al, moru mor dairesinden çıkmış
tı. G<ınc kızın asabı tamaıniy le 
bozulmuştu. Artık. Şeyh efen· 
diden baska kimsecikleri düşün
mez olmuştu. Aklı. fikri Şeyh 
e!enıtide idi. 

Fakat; Can Bahsa; beş ııün ev
yelki ıı;ibi, cazibeli ve şakraktı. 
Beş ı:ünlük melankoli üzerinden 
b!lmıışlı. Yüzü l!iilüyordu. 

Cariyeler, Sultanlannııı afiyet 
bulmasından çok memnun olmuş
lardı. Sultan hanım. mürakabe-
5ine devam ediyordu. 

liaLta; tı.i:ıdülkııdir efendinin 
verdi~ ilaçları da alıvordu. La
kin. iliclan aldıiiı ııündenberi 
rahal durmaz olmustu. 

Bütün nefsani kuvvetleri şah
lamnıştı. O derece azap ıçinde 
id. ki, gece ruya=ı boş geçmi
yordu. 

iiındrn ve hissiyatından tecridine 
çalıştı~ ha..de b r tü: lü muvaf
fak olamıyordu. Aksine bu yol
daki hisleri daha ziyadeleşiyor
du. 

Can Bıı.b$a; Şeyhin gelec~ üç 
l'!ilnü sabıraız4kla sayınağa baş
ladı. 

Mah Peyker Sultan, Nasuh Pa
şayı, Murat paşa.nın elinden kur- · 
tarmış, Mah Firuz Sultan da Ek
mekçi zade Ahmet paşayı elin
den alabilm' sti. 

Ve bütün entirikalara rağmen, 
Murat paşa mevkiinde kalmakla 
beraber, İran seferine çı};maktan 
ya.kasını kır:-t.aramamıstı. 

Kuvucu. nih~vel İstanbuldan 
u=alclaştı.ri~tı. (H. 1019). 

Fakat; Mah Peyker Kuyueu 
Murada kancayı takmıştı. Her 
ne yapıp Nasuh paşasını veziria
zam ve se:-darlık mevkilne ~ 
tirmel'.yd'. 

Zaten; Mah Firuz Sultıın da 
elinde kalan Ekmekci zade Ah
met paşa vı veziriazam ve serdar ı· 
lığa getinneğe cahşıvordu. 

Fakat; cok ııe<:meden padisa· 
hın Kuvucu Murat oaşava yemin 
ile baitlandıi?l şüyü buldu. 

1 safelerde kaldılar, ulaşıimuz bi· 
M h 1 yerle .. tiriliyor ar .10 ld 1 o ki '"t hassa kayakçılJia ehemmiyet ver. gore azır anıyor kuruluyor otomobil· y rer u.ıyıır o u ar. ca arı tu er, memız,' hu sporları \Jludağın ır 

ateşleri yanarken, düny•dan eli-
Orta tedrisat kadrolannın ge- ·ı d d ·· t ı d Zelzele felaketzedeleri için ristokras:Sinıicn kurtarıp karlı el er e Un Op an l be ]ar ni eteg'"rini ~ekip kendi halinde · tlaş•·-

nişle.i!eceğini yazmıştık. •bu mak- • şehrim zde yanılan te :ru ın ' viilyetlerimizde demokı-a ...-
saUa bazı mühim esaslan ihtiva llindistand•n ruval getiril • veklınu dün akşam 720 bin 84a YllŞQ'U köye, lNı ·· ıliiaya ellili nıamız, kışın karlarla yolları ka· 
eden yeni bir proje hazU'lanmış· meııl için, çuvalcılara, Amerl· lira 84 kurusa baliğ o.muştur. etqllli uzatamıyor; halhuki an· paııan )erlerde kıukla .irtıbatı 
tır. kaclan çivi yapmağ• ınahsuıı 1 Ayrıca dün de muhtelif tücca:-- lann bıqıün uzatılması ebeuı o- temin etmemiz, kayaklı ve lu • 

Bu projeye ,;öre şimdiye k.a - f tel celbi icin de çivi ithalatçı- !ar ve eşhas tarafından 25 bin il- laıı edere ihtiy•çlan var: Ne ya- zaklı yardun v~ cankurtaran e-
dar ancak 90 lira asli maaşa terfi !arına Ticaret Vekfiletince ak- r.a ta:ıhhütk'! bulunulmuştur. zık ki, kar yollan kapadı. kipıeri vilcude get.rmemizin lü-
edebilen maarif müdiırleri, orta redılif açımıası için alitkadar- Bi.:yük Yardun Komitesi iiza- Bu büyük felaket bizi milh - zumu meydana çıkmıştır. 
tecırisat ve lise mu.allimlerile, mu ıara dün emir verilmiştir. Pa- shınatdan.ı·•·- VK.aıliz~'.mayual. vstiannibHual lm~;-Nesı: rem bir ihtiyaçla daha karşılaş· Halkııun bir yer eyunu il• ha-
allım mektepleri ögretrtıenleri 1 . kad d d · -"' '" -· tırdı: l:lizim şark vilayetlermııJ- be _,.. b t ~ut 

Zat" cşıye ıtr D cmır ve silı" ve di""er ba•• •-a.•? du"'n sır· • d k • ih k ra ye u.aneD U Va aa p.ar, badema devlet memurluğunun . 1 · 'th lit-·' 1 " - "" ~ e ıza.ı:a tıyaeımız var; ıza· .. Lakk-'· b'- o. 
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en yüksek haddii o:an •150• lira na akredıtif emri gelmesi bek· 1 ,., "" • 8 ve ayaeıı- uıu nıası ço )acaktır. Bu mamure ka1'daa 
asii maa.:ı alabileceklerdir. Yani; lenmektedir. ' buradaki feliıketzede vatanda~h- muhtemel olsn ve çok kere de korkmamalı, kar yağınca elini 
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&adır. Bu projeye istinaden ye- . Vali ve Beledive reisi Lıllfi varsa, her ı.cne karltrıa öl'tnlen 
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racat Birliği. hancını.e ın em rler v~-ış· tir. Buradaki va- 1 • 
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:. ıı.ra asıi maaş alabilecekler· mişie:ı:-dir. tir. 
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Olobüs yolları bugün 
karar!aşiırılıyor 

Bu tüccarlar bu,;ın ticaret Felaketzedeler icin Sirkeci el- Sonda IDl gelir? ezen kamyon 
1
. ve zobire borsasınca top1ana- ! 1 varında bazı oteller tutulmuştur. 

rak bu hususta görüşecekler- Bu büvük ve temiz otellerden ma- 1 
dir. Şirket bi11'a5', ~,_,., lrT! ada Bay•zı"d ve Fatihte de mü· " h"l" v k A ı t" B A t l w e 

1 d kli ].. .. ~ ı..-a ı ıye e a e ı azı raş ırnıa1ara ragm n 
kontrolil • tın a Y unun e- \ nasip evler kiraJ.anmaktadır. Diin 
lindeki mallan ucu.o - aksam b.azılan buralara nak.e- Beltdive.eri ikaz etli bulunamadı 
mnğa çalışanlarla mücadele d lmislerdir. J 

edecektir. Bu evler Büyük Komite tara-
OTOMOBİL AKSAll'll fından renvir ve teshin olunacak-

tTH.\LJ\.TÇILAr.I tır. Kira bedclle:inden başka 
Otomobil ve otomobil yedek ' iaselcri için vat•,ndasla:"ln eLe-

\Hatta; bir ıı:ecıe rüyasına Şey
hi girmişti. Haris Şeyhi ile rü
yasında sa.rm""' dolaş olan Can 
Ba.tışa; o derece tatlı demıcr ge
ciı'misti ki, gençl k hayatının ver
~i heyecanla tazelenen ha: e
keUeri onu unutulmaz lezzet ve 
hislere bofııuuştu. 

Bu ilsaatı b"lmivcek C'OCUk o
h.n padişahın a{!zından her na
sılsa kaçmıstı. Eir cün pad.şah, 
K: zlar ~asiv le devlet ahvalin
den bahsederken: 

BeyoJ:luna ç.kacak olan oto -
biisıenn taıı:ip eaeceltleri yolun 
tesb.ıı. içın oiin belediye reis 
mwıvınlermo.en B. Lü.f~in reis· \ 
liğınde bır heyet; Bankalar cad-

ı ı!esın~e tetkıkıer ~ apmıştır. 
Komisyon bugün bu i.şı bir ka-

l rara bağııyacaktır. 

Pks:u;u itlıallitçılan diin tica- rine pora da verilecektir. 
ret odasında toj'lanmışıar ve Misafirh~nede bulunanlann 

aralarında bir birlik kurmak evlere ve otellP.re nakille.ri işi 

Bazı belediyelerin cEbe. veya 
cSıhhat memurları• gıbi en mü- 1 
hım vaz,feıer ıçin bLle butçeleri
ne talısısat koymaaıkları ve bu
na sebep a..a;~k da, maaşlar ye· 
Au..ı.l...uu.n yı.J.1.K var1uaL111 yuzue 
3u unu ııeçmemesi hakk.ndakı 
belediyeler kar. ıi UT1Jaki ibir 
mao.aEye ıs.inat eaıp fazla vari
dat bulamadık..arını iitrı sür -
dükle'~ anıaşılmıştır. 

Evvelki gün Davutpaşa kışla· 
sı civarında asfalt yoı iızerinde 
60 yaşlar.uda bır anamın cesedi 
buıwunuştu. Bunun kıyafetın -
den arnavut olduğu tahmın e
dılmiş ve cese; V ıuosköyiıne gö
tiınuerek ıe~hır edıımiye başıan
mı.şcır. Bu adamın at sırtında 
g,derken Ed.rne tarafından ge
len bir kamyonun çarprııaslle 
yere yuvarıandıgı ve kamyonun 
tekerleği 'b.J;.naan geçııği için 
başı ezilerek öldüğü. anlaşılmış
tır. Hadiseyi mü.eakip, saman 
yüklü olduğu 3475 numaralı bir 
plfı.ka taşıaığı görülen kamyon 
hiç durmadan kaçmışt.r. Muddei
umumi muavinlerinden Fehmi 
tahkikata vaz'ıyet etm!.ştir. 1s • 
tanbul kayıtlannda bu numara
da mukayyet ·bir kamyon bulu
namamı.ı, ve müilıakaıta tahki • 
kata başlanmıştır. Cesedin de 
hüviyetiniıı tesbiline çalışılnıak· 
taclr. 

Can B:ıhsa; uvandıi!ı vakit, 
Jı:"rlcmustu. Ciirutii Şe:. binin :ma
oçlll varlı ;v,e karsıla=tı. 

yıp işled. _gıni, Şeyhi ue ma
tlil. '1 "~J.uıının koptu_u.ıru. ve 

-etle, a:rzu ettiği emeline 
..__ p ~m:ıak ıh.ımal.erin orta -
d;;n ka tığı.na inanın ştı. 
h•~ Ş~ hi ilı> c nsı ve hayva

ni hislerle karşılan. b"ir miy
di?.. Bu nasıl işli?- Bu. fı
ki.lıerin, hislerin neden kendisin
de doiidutıun.a ve manasına ka
dar hulül ettl,ıine bir türlü a
kıl erdiremivordu. 

Hem. buııünlerde vücudunda 
ha•atınıb hic görmediii: .. bir cev
vallyet ve hareket ııörüyordu. 
Bütün sel ~ '1 hisleri havai.arınuş
tı. 

'.eı<"; ;ı• ıini kapar kapamaz 
$. h {!fendınin derhal rüya<ına 
ııirc•ı>k onunla durmadan cinsi 
r:ıi' lSebatta bulunması büsbü
tün ;,yrı bir mesele idL 

l'. ;;;,t, Can Bahşamn bütün 
koıkularına rağmen, Abdülka
dır efendi, rüvada da olsa ona 
f)ek yakın ve tatlı ııelmişti. 

İlacı aJdıkca kuduran Can 
Bahşa. ne uvkusunda ve ne de 
uvkusuzluğunda hsreketsiz du
ramn·ordu. Bütüıı hisleri ayalc
kta idi. 

Can J!ahsa; vaktinden evvel 
ı;:o .. h efondivi çai!ırmaea ürkü
yordu. Bu kera.metlu ve muhte
rem Sevhinin yüzüne nasıl baka
bilecekti. 

Muhakkak bir ~vana; Sevh 
efendi, kalbini boznnrs olan ken
disini kerametiyle l:dec-ek ve bel
ki de onu tekdir edecekti. 

Bu seben'.e, Can Bahşa $eyh e
fendi ile vıtktinden evvel karsı 
karsıva ııelmeiii istemivordu. La
k"n. Abdü!J>;edir efendiyi de çok 
ıııöreceği ııeldij!ini de 1-issediyor
du. 

Dilber kız. bu hislerin ne Sll!'et
le nefsinde tecelli ettiğ'in'n far
kında deiH.ldi. Cok av,P ve ma
nasız l[Örd .l!ü bu hislerin di.ma-

- Ağa, Lalam Murat, ne der
se onu yapmağa mecburum.. De
mişti. 

Bu söz üzerine kurnaz Araı> 
de•!ıal alttan alarak padişahı 
yı;.ıdamıstı: 

- Padisahmı. lecda<lınız, hic 
bir vak t veziriazamlarına, hila
fet ve saltanat is:erini terk ile 
müdahaleye meydan vermemiş
lerdir. 

Deyince, Padişah da: 
- Ne yapalun? .. Bu ihtiyar 

bana sadakat ııöste:miştir .. Ana
dolu ;svanıru bastırmıstır. Bun
ca mesaka ve mezahime ~öl(iis 
ıı:eıınistir. Onun bu sadak.atına 
karsı işlerine karısmamalı: için 
.ahtetmiş bulunuyordum. De-
di. 

Arap, isi çakmıstı. Demek kur
naz Kuyucu. Padişahı Arnavut 
besasına ~tirerek her türlü is
til<liıll sahsında toplamıştı. 

Arap, yemeden icmeden padl
sahın ahtaJtında v:ı.S11d1ğım Malı 
Firuz Sultana anetmisti. 

Ve önüne ~1-.n mahremi esrarı 
olan ııevata da: 

- Ne yapalım. padişahımız Ku
yucunun vemini altındadır. 

Diyordu. Kızlar ai!:asınm bu 
sözleri çok geçmeden saray mu
idine ve hstta halk meyanına 
daihlm dal budak vermişti. 

Mah Peyker Sultanın adamı 
olan İmam .Mustafa eftndi l;u 
haberleri hemen Sultanına yetiş-
tir.nisti. · 

Mah Pevker; Padisahın yemin 
ile ahtaltına ıı!'nlil:ini işitinoe; 
İmam Mustafaya şu suretle ta
limat vermişti; · 

- Hocam; ı?örd.ün mü şu kur
naz Arnavudu .. - ..... . 

- Genç padlsahı, evwla as -
kerle tehdit eyledi. Sonra da 
yemin ve kasem altına alarak 
b~ladı. 

(Arkası ,,ar) 
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Tüfek iki takla attı ve sapan 
izinin orta.>JJa uu.ndı, ölü gibi 
orada kald:. Onun arka51Ildan ö
teki tiıfekler de yetişti. Biraz 
sonra tarla tüfekle doldu. Arka
larından on !arı kovalıyan bu hiç 
beklenmedık ,bozgun, ıst•rap ve
i'en yi.irüyil~, ayaklan kanatan 
ikunduralar, mideleri üzen açlık 
hepsini çıldırtm.ştı; cinnet sal
ıııuı basııösterdi. Artık hiçbir ü
mit kalmamıştı; şefler kaçıyor, 
levaz:m onlar~ beslemiyordu, 
yorıı;unluk, kas\'et, daha b.aşla -
madan bitlrmek arzusu ile kaçı· 
yorlardı. İş böyle olunca tüfek -
]er de cantaların yanına fırlatı
labilirdı. 

J..ube kendisininkini fırlat!l) 
atmadm evvel. baston ıı;U.i, par-

12 c:z - ··~--!ti 

maklarJJın arasında şöyle bir 
çev;rdL Bütün arkadaşla.nnın 
tiıfeklcrini at,ığını gören Lapul 
da bunu .manevra icabı sanı.,, 0 

da tüfegini attı. Fakat Paş dini 
terbıye a'.mışt r, vaill-cbeverlik 
hissi ııalebe ca.ldı ve Şatu'nun <>
na kilise u~ağı demesine ra.~men 
tüfeğini a.madı. Şalu köptirü -
yordu: 

- Köylü anası kf!'l'Btaya her 
pazar Tanrıyı hap yapıp yuttur
du diye in:ıt ed.yor!... Sen git 
kilisede hizmet et ... Arluıda.şlar
dan ayrılmak ay:ptır! 

Moris sessiz," düşünceli, cıcıılt 
güneş altında başmı önüne e{ı
miş yürüyordu. Önünde açılaıı 
bir uçuruma i!erliyormıq gi·" 
kwkwıç hayaletlerle dolu bir 

MAAftı F 

m e 5 e l e s i n i görü~üş - ilrnıaJ olunaoaktır. 
!erdir. Birliğin nizamnamesi • Cok iht -var bulunanlttla kim • 
ni 'bt>:ı-iinlerde Ve"Viilete gönde- sesiz cocuklar da Darülacezeye 

Tabiat bilgisi kurslan 
İstanbul ilkmektep öğretmen

lerimn cTab.Lat bı.gıs!> ıednsa
tında mesleki mı.Jı..ınııtlarını ar
tırmak üzere kursıar açılması 
kararlaştırılmıştır. Ayni zaman
da. ders vasıtalarının ihzar edil
melerine de yar.yacak olan bu 
kurslar önümüzdeki çarşamba ! 
gününden itibaren faaliye..e ge
çeceklerdir. 

~ 
receklerdir. Vekalet bu iş için yerlestirllmiskrdi:r. 
ı:le ~·creditif açmıst:r. Dün sehrimize hiç yaralı J?e) -

1 Kalaycılar da dün toplan • memistir. Yalnız, ze:zele mm· 
mış ,.e 8 vni mevzu üzerinde takasında bulnan felaketzede va-

---0,0-0---
~KONOMI --------

Mazot g!1di, fasu!ye 
poriaka! gitti 

Dezon isimli inıı:liz v~purile 
dün J:manımıza 2Uu-0 ton mazot 
gelıı1.öt:r. Maıot buhranı ta -
mamen önle~ bulunmakta -
dır. 

Diin F'ilistine elına, Fransaya 
fındık, fasulye ve Romanyaya 
mühim mik.arda portakal gön -
derilmiştir. Romanyalilsr çok 
portakal istemektedirler. 

Romanya ve Bulgari:.tana 
Kahve ge!irieceğiz 

Romanya ve Bulgaristan bi -
z:m va!lltamızla Brezilyadan ı 
kahve get.rmek istçmı.şlerdir. 
Brezilya kahve şirke.i bu işi ü
:zeri:ıe alm.ştır. Bu işin memle
kete çok istifade lemin edeceği 
ümit oluıımaktadır. 

TıHik yükse!iyor 
Tiftik fiatlannda 15 gün ev -

venne ııore l~ kuruş fazla! k var
dır. Buna ihracatın fazlalaş
ması sebep .olmuştur. İJ,;i gün 
evvel 45GO balya tif,ik satılmıı;- 1 

tırtngiltere, Letonya, Maearis - jJ 

tan ve İtalyadan çok talep var
dır. 

kabus iç:r.de adım at.;ordtı. Ar
tık kültür seviyesi alçalm..ş, be· 
raber bulunduğu sefil mahlılk· 
ların derekesıne iıımiştL Şatu; 

- Hakkınız var! Dedi. 
Tüfeğini bir taş yığınının üs -

tüne b.rakl., bunu ııoren ve boş 
yere tuı ... ıuerin bırakılmasına iıı
raz eden J an atı.dı: 

- Tüfeğiıı.zi alınız! .•• Hemen 
alın.z d.yorum sıze! 

J anın bülı..n öfkesi baş:.na sıç
rallllstı. Her zarı:an sakın ve sı>
ğukunlı olan Jan'ın gö.ıleTın
dcıı aıevler fışlt . ..-ıyordu, sesi giir
li.ıyorııu. Onu bu haıde gormege 
alişıx olınıyan adaın.ları dura.a
dılar. 

- Tüfeğinizi hemen alınız di
yorıım yoı<Sa elimc.ıcn kurtula -
maz~un_z! 

Ti.riyen Moris yalnız bir ke
lime söyledi, hakaret maksadı
nı ihsas eden b.r kelime; 

- Köy Jü! Dedi. 
- Evet ben köy lüyü:m, siz ise 

mii.syüsünüz! Bunun için de do
muzsunu.ı... E~et, Pİi bir do -
muzsunuz. 
&ı_.rtula.r duyuldu, fakat 

görüşmüşlerdir. tendaşlar e:elmi.Jcrdir Buııün de 
p A müh'm bir kafile ııelmesi beklen-
"-.J -- ""' mektedir. 

Küçük ha~erler 

* Bevazıd meydanındaki baraka 
ve binalardan bir kısmının is -
timiak muamelesi bitmiştir. 

Bunlar vakıada vıkılacaktır. * Evkaf lda:-esin il' yeni imar 
plaııına )!Öre yanttrdığı Bah(.'eka
pıdaki Va"de hanının inşaatı 

bitmek üzeredir. * Dün a:.SSm Beyoi(lu Halke
vinde docent Hilmi Ziya tara
fından .sosvoloj k An ket. mev
zulu bir konferans ver imiştir. * Bizans devrine ait olup Ka
dır~adalti Sokullı.ı camiinln tami
ratı esnasında ele ııecirilen kıv-
7'"dli iki mezar ta•ı müz:eler ida
resine ı:önderilmist·r. 

-
ADLiYE 

kasap çırağı kasten 
öldürülmemiş 

Sirkecide kasap çırağı Ganiyi 
şakalaş.rl.en ö.dürmek kasdile 
yaralamak iddiasile mahkemeye 
verilen Şeri! birinci ağır ceza 
mahkemesinde 8 sene hapse mah
kUın "dilmisti. Temyu mahke
mesi hadisede öldürme kasdi gö
rememiş ve kararı nakzederek 
evrakı iade eylemi;Ur. Dün bu 
davaya nakzen egır ceza malı -
keme~inde bakılmış ve müddei· 
umuıntnin müta!easını söyleme -
si için muhakeme başka güne 
bırak.lmıştır. 

Jan şiddetle devam ediyordtı. 
- İnsanın tahsili .olunca bunu 

gösterir. Biz köyiü isek, bir şey 
bilmiyorsak, siz ki, bizden fazla 
biliyorsunuz, bize örnek olma -
nız lazım. Tüfeğinizi alınız di -
yorum, yoksa varacağ mız yere 
varınca sizi kursuna d:zdiririm! 

Bu sözlerin tesiri altında kalan 
Moris tüfeğıni aldı. Hiddetten ağ
lıyordu. Artık tüfeği aldı diye 
kendisi'.e alay eden arkad3>lann 
arasır.da, sarhoş gibi, sallanaralc 
yiırüyordu. 

Ah bu Jan! Ona kini vardı; 
hak e.tıgı bu ağ r dersten sonra 
bu kini utık sönmez bir kin 
.şeklini alınıştı. Yanı başında 

Şatu, onun g!bi onbaşıların ka
fasına bir kurşun patlatmak içın 
bir harp günü ııözlendiğıni ho -
murdandığ. zaman, gözlerini kan 
bilıüdü, bir duvar dibinde Janın 
kafasını ezdiğıni görür glıi olu
du.. 

Bu sırada hoş bir şey oldu. Lu
be, kavga sırasında, Paşın da, u
.ı;Wçe tiüeıli.ıı.i yeı:e bırak tıi!ıru 

Büvük fırtınalar yüzünden Gi
resun ve Ordu ile havalisine 
sehrimizden 4 !!'Ündür yardım 
vapıl:amamıstır. Cumhuriyet va
puru bu,,ün veni malzeme ve 
müteaddit esva ;ıe limanımız -
dan hareket edebilecektir. 

f:m;n<'nii ve Beı;oiılu H alkrn1< 
!erinin faaliyeti 

Eminönü Halkevinde teşkil olu-1 
nan yardım komitesinin toP:adı
iiı esv.aların miktarı mühim bir 
vekıina baliğ olmustur. Bu eş
yalar her güıı denklenmek!Je ve 
komite emrine bırakılan rr.lite
addit zevatın hususi otomobiJle
ri ile eeas depolara ııönd'e:rilmelt
tedir. 

Eminönü Ha'Jkevinde kurulmuş 
o!an •Dikim atölyesi• nde dü.'l 
de vüzlerce parça çamaşır ~ya 
dikilmiştir. 

Atölyey<e dün akşam Vali ve 
Belediye reisi Llıt!i Kırdarın re
fikası da ırelerek uzun müddet 
makine ile dikiş, camaşır dikip 
çalısım~tır. 

$ehiimizdeki konsolosh11ne ve 
yüksek ecnebi sosv.etelerine nıen
suıı Qlan müteaddit baınanla:- da 
·Beyoğlu Hallrnvi Yardım Koıni
tesi. ne kıvmetli cam asır ve elbi
seler teberrü etmislerdir. 

.Eminönü Halkevi Yardım Ko
mitesi• ne dün Ordu valisinden 
ııelen cçocuklarunız için çama
sır ve donlar rica ediyoruz. iba
reli bir telıırif üzerine sür'atle 
dilo len çamaşırlardan mühim bir 
parti cCımıhuriyet. vapuruna 
vüklenmi.$, avrıca keyfiyet de 
Ordu v.alisinıe tC:grafla bildiri! -
:ıniştir. 

ııördii. 3ebebi? Bunu izah etme
di, ilk kabahat üzerinde yakala
nıp azar iş1ten bir çocuk hicabi
le kıs kıs gülüyor, elini kolunu 
sallıyarak neşeli neşc.i yürüyor
du. 

Ve uzun güneşli yollar boyun
ca, birbirinden ayırtsı.ı uzayıp 

giden buğday ve arpa başakla
n arasında, darmadağ.n sürü -

nen yürüyüşü devam ed.yordu. 
Artık siliıhsız ve çantasız kalan 
ııı:yadeler, taban tepen yollarını 
kaybetmiş serseri dilenciler ka
labalığından başka bir şey de -
itildi; her yaklaşt.kları yerde 
korkudan köy kapıları yüı.lerine 
kapanıyordu, · 

Bu sırada bir tesadüf Morisi 
bü~ün bütün kudurttu. Uzaklar
da mütemadiyen boğuk bir gü
rültü duyuluyordu. Bu en son 
yola çıkan ihtiyat topçulardı; 
bunların başı birdenbire bir yo
lun dönemecinde göründü; pi
yadeler kendilerini güç beli yo
iun yaıuııdaki tarlaya a1abildi -
!er.· 

{ Arkıuı 111ır) 

Dahiıiye Vekaletı dün bir ta
mimle bazı belediyelerin bu ha
reketini tenkit etmiş, evveıa itlı
hat işleri tahsisatlar.nın na.zan 
<ilkkate alınmasını bildirllilŞtir. 

Katil 
---o·O-O<---

Nazımın karan 
nakz~dildi 

tkıi sene kadar evvel Dizdarl
yede hırsızlık için girdiği bir ev
de polis memuru Hasan Basriyi 
öklür:mek ve bekçi He POlis me-. 
murlarını yaratamak suçundan 
dolayı birinci ağır ceza mahke· 
mesinde 2.8 sene ağır hapse mah
küm edl:lmiş olan Naz.m hı..kkın-

daki l:ara::.~ temyiz mahkemesi nak 
zetmiştir. Dün bu davaya nakzan 
bakılmış ve karar için muhalre
me ,ba~ka güne ·bırakılmıştır. 

Fabrika bekçisini yaraladı 
Balıkpazarında bir ç'kulata 

fab-:.ikasında bekci Leksi top· 
ladııtı çöpleri asansöre verl•eşJi
rirken asansörün halatı birden
bire kopmuş ve bekçı alt kat bod
rumuna düşerek yaralanmış ve te
davi altına alınmıstır. 

GENE EY 

Ali AFRODİT 

Alrodit davası hararetli bit 
safhaya gireli. İstanbul baş 
müddııiuıı:ııunisi bu ııılinase -
belle ilk defll ınahkeıneye çık· 
mış, l\1ahmut Ent .Bozkurt 
suçlunun miidafaa:sını deruh
de etmi~ bulunuyor, gaıeteler 
harıl barıl mahkemeden ve 
Afrodiftcn bahsediyorlar, A· 
deta her §CYi uuuttıık ve oııa 
düştük. 

Bi:ı:im Bııfız Nuriye: 
- Ne dersin Hafız bu işe!, 
Diye SOTdum. GilidU: 
- Ge:!e alı .. Ey Afrodit.. Do

dim!. 
Diyerek, devam etti: 
- Afrodit gönülleri yakar • 

dı; fakat, bu M:fer Nasuhi Bay• 
darı yakacaita benziyor? 
Şans bu. Kimin yandığı, ki

min yaktığı pek belli olnıa2o 
SON SÖZ 

KİMİN? 

Bir İtalyan gazetesi soru • 
yor?. . 

- So11 söz kimin?. 
Ben de Hafızdan sordunı: 
- Düdüğii çaıanındır
Dedi, iliıve elti: 
- Düdüiü çalan pana;n 

toplar! 
GÖNÖLLÜ 

KÖPEKLER 

Frensada gönüllü köpekler· 
den kıt'alar teşkil edlliyormus. 

Afrodit ıabii hakkında bir 
dava daha açıldı 

İstanbul müddeiumuıniJiği, Sü· 
hulet kü:üphanesi sahibi Semih 
Lütfi hakkında, hakkı olmadığı 
halde Maarif Vekaleti umwnt 
neşriyat bayii ünvanını kullan -
dığı iddias.ile yapt.ğı tahkintı. 

bibmiş ve dava a~mıştır. Dava
ya asliye altıncı ceza mahkeme
sinde bakılııeak tır. 

Bizim Hafız ycna yakıla, SeJA.. 
mi İzzeı'e anlatıyordu: 

- İtahi kardeş gör.!ün gö -
nüllilsüyüz amma, köpeiill 
gönlilllisilnü ilk de!a işitiyo -
ruz. Medeniyet meğ<r köpek. 
leri bile nekndar insanlı:ştır -
mış ki, dile gel:p gfüıilllü Ya • 
zı.lmaya gidlyoriar! 

Fl!ANSJZCANJ!( ---------1K1 TllRLtlStl 

l\lahkeınede müddeiumumt 
Larusa dayanarak l'ıycr Lıi
izm aşağı yukarı belumi, me • 
lankoı.k, açık neşri)ııl ile 
§iıluet buidugunu ıı.crı sür • 
müş. Mahmut füat Uozkurt 
da yine Larusa dayanarak ilk• 
sini iddia ey le~. Hadıscyl 
ı:azetcdt.n olı.uyaı>. bi;ı.i.ıu lia • 
fu:; 

-Allah Allah ~ılacak şe:r~ 
Deılıktcn 5ou»•:. ilave etti: 
- Fransızca huhelde b.r 

türlü ) a:zııı.r, bir türlü oku • 
nur, bu türlil anlaşılır. İki 
fransızca, iki biribir;nin ayni 

ia.l..at d,.lı •yrı Larus olduğun. 
can haberim yoktu. !\asil clur 
da müddeiumumi ile avukat 
ayııi metni bu·ibirınin ta.ın 
mütez:adı oJara~ tc:ı:cüoıe \'O 

müaafaa ederler? .. 
Gi::Jdüm, 
_ Boşuna atalar: •karaya 

ak... Aka kara... inadı deme - . 
uıişler!. \ 

Dedim ve .• İlave ettim: 
- Üst yanını artık sen ıınla! 

A. ŞEKiP 

• 
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Dostlarımızın yardımıl Amerika 
B. Metaksas, dün elen milletine Ordusu 

hitaben bir mesaj neşretti 
Atina, 11 (A.A.) - Atina A- J 

lansı bildıriyor: 
B. Metaksas millete hitaben ' 

aşağıdaki mesajı neşretmıştir: 
Çozuımez bağlarla ve s.kı bir 

ittıfalua bağlı buiunduğumuz a
lil Turk milletinin maruz kaldı
ğı felaket önünde hiçbir Yunan 
kalbinin duygusuz kalmıyaca -
kından emin bulunuyorum. 

Huıı.ıimet kenoı hesaoına yap
ması icap eden şeyi yapmışt.r. 
Fakat bu kabil hallerde ve bil
hassa böyle bağlarla bağlı bu -
lunduğumuz bir millet mevzuu 
bahsoıduitu zaman yapılması icap 
eaen yardımı istemelue, bü.un 
Elenlerin hissiyatına tercüman ol 
dufıuma kanLm. 

huna bınaen her Elen sanki 
Y.unan_ milletinin baş.na gelmiş 
bır feliket mevzuu bahismiş gibi 
yardımda bulunacağından cmi • 
nun. 

Atina, 11 (A.A.) - Bütün ga
zeteler, Başvekil tarafından E
len milletine hitaben neşredilen 
mesajı ilk sayfalarında tebarüz 
ettirerek neı;retmektcdirleı-. 
Komıteye Türk - Y unaıı tica

ret ofisi r~isi B. Pozmazoillu ri
fa.>et edecek:ir. Komite azaları 
lzmirli maruf şair Mihail Argiro
puloş Atina ve Pire ticaret ve 
aanayi odaları reisleri ve diğer 
fahsıyetlerdir. 

Elefteron Vima, Katimerinl, 
Proya, EstiyaEtnos, Vradini, Ti-
1K>S, Akropolis, d:ğer g~ze:eler, 

bütün Elenlerin dost Türkiyenin 
felakete uğrayan mıntaka sa -
kinlerine yard;m için küçük veya 
büyük yardımda bulunacağı ü
midini izhar etmekte, zira cdos
tuınuzun saadeti nasıl bizim de 
saadetimiz ise, felaketi de fe
liketimizdir• demektedir. 

1><:r.ın, 11 (A.A.) - !foradaki 
Türk klübünde bir toplantı ya
pılmıştır. Bertin büyük elçimiz 
Hüsrev Gerede anavatanda vu
kua gelen büyük hareketi arz fa
ciası etraf;nda bir konuşma yap
mıştır. 

Bu toplantıda felaketzedelere 
ilk yardım olmak üzere 6000 mark 
teberrü edilmiş ve bu para kon
solosluğumuza tevdi olunmuştur. 

Ankara, 11 (A.A.) - Havas A
jansının Ankara bürosu, hare -
krti arz felaketzedelerine 100 li
ra teberrü etmiştir. 

Ankara, 11 (A.A.) - Aldıj!ı -
mız malumata göre, felaketze
deler için Amerikadaki Rum ba~ 
peskoposu 200 dolar teberrü et
miştir. 

Bundan başka, Vaşington bü
yük elçiliğimize haıekct'.arz fe· 
Jiiketzedeleri için muhtel'f ze -
vat tarafından yekunu 563 do
lara vara:n teberrülerde bulu -
nulmuştur. 

Yeni Delhi, 11 (A.A.) - Hint 
hükumeti, Türkiyedekl zelzele 
feliıkelzedeleri için 1000 çadır 
tcberrü etmiştir. 

Mevcut kuvvetler 
takviye ediliyor 

Vaşington, 11 (A.A.) - Kon
gre komitesi Ruzvelt tarafından 
istenen ve fevkalade talısis:.tı 
kabul etmiştir. Komite koııgre -
ye ordu ,.e donanma içio 267 mil
yon dobr verilmesini tavsiye et
mektedir. Bu rakam icra komite
sinin istediğinden beş milyon 
noksandrr. 

Komitenin talımlnlne göre 518 
tayyarenin satın alınması 28 mil
yona mal olacak, deniz devriye -
leri için daha 16989, milis için 
41,000, h• lıriye i~in 28900 ve mu
avin bahriye içio de GOOO kişi an- 1 
gaje edilecektir. 1 

Heyetimiz \I 

Sof yada 
(Bil$ tarafı l incide) 

~'ltere ,.e Romanya elçilerile Yu
nanistan Maslahatııüzarı istas -

_vonda hazır bulunmuşlardır. 
Türkiye elçisi B. Berk~r bü

tün sefaret memurlariyle birlik
te ııara ııelmislcrdi. 

Bu akşam Türkiye elçirı'!inde 
misafirler şerefine bir akşam zi
yafeti verilmiş garda hazır bulu
nan salısiyet1er yemekte hazır 
bulunmuştur. 

Yarın Başvekil B. Köse 1 vanof 
B. Menemene ·ol!lu ile maiyeti 
şer.eline bir ölile ziyafeti vere -
cektir. 

Felaket sahasında 
yardım faaliyeti 

Fin - Sovyet 
(Baş tarafı 1 incide) 

Bu adamlar akıllara hayret ve
recek faalı. et gös:eriyorlar Bir 
gece içind, 100 kilometreden faz
la mesafe alarak düşman müf
rezelerine baskın yapnıakta ve 
ağır zayiat verdirmektedir. 

Ba~tarafı 1 inci sayfada) 
Çankırı, ıı (A.A.) - Burada 

oldukça şiddetli bir zelzele ol
muştur. 

Giresun, 11 (A.A.) - Alucara 
Ve Karahisarda son vaziyet hak
kında Giresun valisi Muhtar Ak
man şu beyanatta bulunmuştur. 
ıFelaket mıntakalar.nda gün geç 
tikçe vaziyet iyileşmektedir. i
kinci sıhhi imdat hey'eti de Ka
a-ahisara varmış ve işe başlamış
tır. 

Üçüncii heyetin de yarın var
ması bekleniyor. Ş. Karahisardan 
Suşehrine sıhhi malzeme yardımı 
yapılması için kaymakama tebli
gat yapılmıştır. Tarama faaliye
ti devam etmektedir. 

Ankan:ı, 11 (lKDAM Muhabi
rirnlen) - Meclistoplantısında ha
rek.etiarz felB.keti etrafında bir 
~k hatipler söz alara:k bazı mü
taleaLarda bulunmuşlardı. Da
hiliye Vekili Faik Öztrak bu mü
taleale.ra ka:-şılık olarak da şu 
cevabt venn ştir: 

cMeınleketin ieolojik bir tet
kike tabi tutulması. hükumetin 
de çok arzu etti~i bir şeydir. Run
dan evvelki zelzele mıntakasında 
llildide bu tetkik yapılmış ve 
:veniden yaoılan evler daha mu
vernetli olmuştur. 

İmdat vasıtalarının eoltaltıl
'?35ını bir arkadasım tavsiye et-

1 tı. Cok arzu edilir. Fakat; eğer 
bu badirede bizim feliıketzede 
vatandaşlarımıza. gönlümüzün is
ted ği kadar cabuk vetişemediği
ıınize bakılarak bu vasıtanın 
azlıkı.na zahit> olundu ise .arzede.. 
Yim ki, o kadar eksik dei!ildi. 
Hatırınmak litzım gelir. Fe

laket tam 11 vilayette vaki ol
nıustur. Bu kadar genis bir fe
laketin geleceihni hep beraber 
l~hm~n etmemekle zannediyorum 
in. buvük bir ıafllt vaomadık. 
Ondan sonra çabuk vetisememek 
kevfiveti valnız vesait·n azlı~n
d•n değildir. 

Bu sene kıo cabuk geldi. B:ı9-
k~ senelerden daha çok şiddetli 
o:du. 

Onun !cin imd3t vasıtalarımı
zın eksikli~i deliil. bi~' asıl 
müteessir eden her şeyden zi
:v.ade tabiatın imkAn vermiyen 
$.lddetidir. 

Bir muhterem arkadaşım, köy
!cre vardım l!idebiJ.ecek mi diye 
11<'..-d_ular. Köylere girildi, ama 
butun köylerin her tıir.ü ·htivac
larını l!Önlümüzün istediği gibi 
tatmin ettlitimize dm kend !eri
~~ bir cevap veremem. Ama bü-
un vasıtalarımızla, gavretleri

ını.zle onlann Yardımına ııitmek 
istıvoruz. 

de yoluna girmektedir. 
Şarkikarahisarın yen'den tes

kil hakkında arkadaslarımın söy
lediklerini dinledim. Zanncderim
ki daha evvel de bana söv ienmiş
ti. Bunu tetk k ettireceı'!im. Fa
kat şurasını da söyliyeyim ki 
buııün Şarkikarahisar vilayeti 
mevcut olsaydı netice yine de
ğimıivecekti. Zaten oradak' ka-
zalar arasındakl muvasala bi

zim en ziy<ıde müşkilata uj!ra
dıbunız kısımdır. Vilayet teşki
ıatının mevcudiyeti ıı;üçlü,itü ber
taraf edemezd'. 

Stokholm, 11 (A.A.) - Finlan- ı 
diya cephesinde bulunan 'b.r [s

veç harp muhab!rine göre Rus -
la:r, Fin harbinin başladığıııdan 
beri 50,000 ölü ve 50,000 y ı·alı 
vermiştir. 

Londra, 11 (AA.) - Royt;,r 
Ajansın.n askeri muharriri Fin· 
landiyaya İngilz harp levazımı
nın gönderilme, olduğunu ha -
ber veriyor. 

Çok haklı olarak bazı arkadaş- ı 
!ar Kilkit vadisinde muntazam Romanya. Bu! garistan 
volumuzu~ bulurunamıs olma- Sofya, 11 (AA.) - Romanya 
nın bu felaketı tesdtdeden sebep- Hariciye Nazırı B. Gafenko tara-
le:<ien birisi olduğundan bahset- tından Bulgar elçisi aynlırken 
tiler. Biz de bu iste arkadaşlar- irat ed len nutuk burada çok iyi 
la hem.fkiriz. bir intiba hasıl etmişlır. 

ooo Bu nutuk hakkında tefsiratta 

Zelzele mınta. bulunan yarı resmi Viçora gaze-
- tesi cGafenkonun, Bulgar - Ru-

k • • • men münasebetlerinin istikbali 
asını ımar ıçın hakkında inanına iştirak ediyo-

(Baş tarafı l iıu:ide) 
ması, bu lüzumu bir defa daha 
isbat etnıektedil-. 

Esasen, geniş topraklarımuda, 
bir ihtiyaç mukabıli ve mecbu· 
riyeti olmadan rastgçle kurul -
muş oiao dağınık ve yolsuz köy
lerımizin bu vıuiyeti, idari, ad
il, iktısadi ve askeri bakımlardan 
da uygun değildir. 

Gorulüyor ki, zelzelenin tahrip 
ettiği ııııntakayı imar etmek içio 
gerek para, gerek umran cep -
hclerinden esasu bir plıin ve prog 
ram darresinde çalışmağa başla
maoıo zamanı arlııt g'ClDLljtrr. 
işe ev\•ela, bu plıin ve programı ı 
hazırlıy acak t<şkiliıtı vucude ee
tirmek suretiıe başlamak gerek
tir. J\1ııhllnm Başvekiliın,z, Sıh
hat ve lçtımai Mllavenet V~kiı -
letiodc, iskiin \·e imar i~lerihı u- \ 
zun müddet mc~gul oldukları i
ç:n, nder yapıımak liızımgeldi
ğini elbette bizlerden daha iyi 
bilirler. Bizim hedefimiz, Iecla
kar, iru.aniyetpcrvcr ve hamiyet-
li halkımızın kendisine düşen 
vaziteltri ve fedakilrA1kları yap
mak içın sabırsızlıkla bekledı -
ğini söylemekten ibarettir. 

ABİDiN DAVER 
--<>w---

Afganın aldığı tedbir 
Kahire, 11 (A. A.) - Mısri ııa

zetesi vazıvor: Afgan stan hüku
meti, emnivet tedbirierine de
vam ederek, 17 va:;ından itiba
ren mecburi askerlik hizmeti ih
dasına karar vcrmişrx. 

Diıier ta~aftan hükumet bir 
vcr~i ihdas etrı:istir ki, bunun ha
silatı dcrha• silah muayenesine 
iki radvo nostası tes sine ve tiç 
demir vol'1 in· ası su.ctile mıina
kal,ltın i.sl1ıhına tahsis edilecLk-

ruz. demektedir. 

CEPHELERDE 

VAZİYET 

Garp cephesindeki askeri ha
rekatta nısbl durguııluğu bo
:tacak yeni hadiseler yoktur. 

Fiolaodiya cephesinde Suo
mi ınıntakasında 44 üncü Sov
yet fırkasının imha edildiği
nin, diğer bir fırkanın dahi 
ihatadan kurtulmağa çaiıştıgı
nın Helsinkiye atfen Londra -
dan bı'ıdirilmwi kayd~"ü~le -
cek miihlm bir hadiseyi tcş• 
kil eyler. Sovyet teblığler:ndo 
bll hususta ayni nuntakada 
cerl çekilmekten bahsoluo -
mrsı, diğer membalardan ge• 
len haberlerin doğruluğu ih
timal.ni çoğaıhr. 

BALKANLARDAKİ -------
HADİSELER 
·- -------

Macar Hariciye Nazırının 
ICont Cinoo ile Venetiik ~eh
rinde yaptığı görüşmenin a -
kisleri J\fillctıerarası s:yasi 
mahfcllerde, gazetele~de ha -
raretıi tarLda dcv•m ed.yo-r. 
İtalya gazetclerile radyosu, 
Sovyetlerin Komünizm sis -
temlerinin kendi hlldutlnrt 
dahilinde İtalyayı alakadar 
etnıcdiğini, Tuna \'C Bru kan ... 
lara kar~ı tec~\üzlc5rane haTC• 
ketler ihtinıaline, koıuun "znı~n 
yayılmasına İtalyanın seyirci 
kalamı) ucağını bildirmekte -

fKDAl\t 

l~J J 1 .__l _G_O_N_C_N_M_E_v_z_u_ı._A_R_u__,, 
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Evvelsi gilnkü İkclam'da Sela
mi İnet: 

•Genç eclcbiyatçılara, gn.ıç- ı• • ıt d 
)erden siir, hikaye, roman gibi ngı e or usu 
şeyler yazan hevesli, istidatlı ço-
cuklara kar ı hasis olınıyalını, 
onlora <Ömert davranalım, ken
dilerine gazete ve mt.-cmuaiar-:
da b-01 bol yerler verelim, onla
rı iıleme tanıtalım ve böylelik
le onlara tltttuklan yolda bir 
kat daha «Saret ,·erelim!• 

Diyordu. 
Ben ele. ~imdi burada Seliimi h

:ı:ete şöyle diyonım: 

- İşin mi yok senin a Selami, 
işin mı yok ki, tutup bıı zanııın
da elilenµn çoluk çocu1"'nun ba
~ını zaten, dalmış olduıı.ları d.p
sı:ı: kile, boş aobarlarıo içine 
bilsbütilo daidırmak, :ı:avallılan, 
bizim gibi yıllarca akıntıya kıi
rek çektirerek kırkından sonra 
ağızlarını poyraza açtırmak, en 
sonunda da kendi kendılerine 

k . ti' ıın? avuçlarını yalatma ıs ~·oı·s · 
Bırak şu çocukları kendi halle
rine, zava.ilılar henüz gençtirler, 
gürbüzdürler, tuttuklarını kop~_
racak çagdadırlar. Onların bugun 
kil edebiyat hevesicri belki de 
nıuvakkattir, gelip geçicidir. Bel· 
ki de yarın, öbür gün bu ~ev.es
ten vazgeçer, ileride kcuducrıne 
maddi ,.e adam akıllı faydası o
lacak, sapsağlam bir baltaya, sap
sağfam bir sap olurlar da o za
man Seiami izzet olacak zat: 

- Bizi ne i~in sonu dipsiz ki
le, boş anbar olan bu yola sev
ketti acaba? Hay Allah, onun 
miistahakını versin! 

Diye sana beddua etmezler. i
şin mi yok senin a Seliımi, işin 
mi yok? Bırak çocuklar, şair o
lacaklarına kırtasiyeci, hikaye 
ve romancı olacaklarına kitapçı, 
tiyatro muharriri olac~kların~ 
nıanifaturacı, zücaclyecı, hatta 
ekmekçi olsunlar! 

O<;MAN CE. lAL KAYGILI 

* Gitgide şiddetini arttır,mak
ta olan suğuk yüzünden Bukreş
te 18 k; şi ölmüştür. 

*Yolunu s&sınnıs bir Alman tay
yaresi, Almanya-Belcika hudud~ 
ya kininde Machelen - Limbourg ' 
d~ mecburi surette yere inmiş -
tir. * Amerıkanın yeni bahri prog
ramını, J.aoon ~azetelerinde ş d .. 
detti aksi tesirler husule geUr
miştir. * !nıü:tere ile 1soanya arasın
da harp devresi icin b 1· ticaret 
muahedenamesi aktedilmek üze
redir. * Müfrit unsurların son nüma
yişleri üzerine Yugoslavyada 
komünistler 1çin tecemmu kamp
ları tesis edilmiştir. * Japan Basvekili Abe, kabine
sinin ist fasına karar vermiş ve 
bu kararı nazırlara ayrı ayrı bil-
diımiştir. . 
* Moskovada İn~iliz sefiri, Lond
rava muvasa .. tında mezun·yeti
nin bir veya iki av devam ede
ceıtini söylemiştir. 

dir. Dii'(er taraftan yine İtalya 
mahfclierinio Venedik müliı -
katı üzerine, MPcar!aın iste -
dikleri Transilvanya lıalıkın -
da Romanyaya fedakarlık ma
hiyetinde tavsiyelerde buluna
cakları da anlaşıiabilir. Bu iti
barlP, cenubu şcrki Avrupada 
İtalyanın !\fa.ar, Yugosfov, 
Romanya, Bulgaristan gibi 

devletler arasında tam nıiinasi -
le biriik, tesanüt husule getir
mesi henüz kolaylaşmış bir iş 
sayılamaz. 

JAPONYA, ÇİNHAR----- ---- - ----
Bİ VE AMERİKA . -

Nankin istikametinde ta:ı: _ 
yiklerıne devanı eclen Çin kı
taatının Kuven - Lıu - Kuvey 
ve Taka o - Peng - N ao ~ehir • 
lcrini geri aldıkları, muhare
benin devaııı eyledıği b.ıdıri
liyor. B;Tilşik Anıerıkada ye
ni lı:ızırlıklar, deniz kuv\'et
lcrinin artırılmPsına daiı- yeni 
istekler, kararlar, tezahür.e -
rin devamı, Japooyanın Çin -
deki istismarı aleyhine hare
ket hususunda mevcut gayret
leri de gösterir. Bu harbe si
lahlı müdahalede bulunnıı _ 
yacağınııı beyan edilmesine 
rai;ınen, gelecekte Birleşik A
merik•oın dahi muharipler a
rasına gireeeğine ddir iddia
lar kuvvetlenmektedir. 

HA:llİT NUlÜ ffiMAK 

Hiç bir ordu motörizasgonda 
• 

lngiltcr .J ordusuna _qelişemez 
Yazan: t:mııkli General emal oçer 

Versay muahedesile Avrupa -
ya verilen şekıl \'e nizan.un pa
yidar oıacai;ını beyhude ümit e
denler •·ardı. Hiç değıbe ınev -
cııdıyetler.ni kurtaran ufak mil
letlerin, varlıklarını temin etltn 
n1ılu~tlerle ve l.urbirlcriae elcle 
çalışacakları zannediliyordu. Av· 
rı:pauın yeni ve jeopolıtık \'azi- ı 
yeıi, hatta galipler sınıfında sa
vaşanlardan ba~ılarını da mem
nun edememişti. 

ingiıterede bir işçi hükfuneti, 
Versay dıkuıtinm, deniz haki -
miyetinin Anupa sükün ve mıi· 
vazenc;:.sini koruyacaı,:wdan emin~ 
di, asude yoşo mı~IL lngJtercde 
\IZun zaman ne ordu, ne de ha· 
va ordusu, harp sonu macc.rala
rını gözde tutıııaınıştL 

İki yılda üç defa hükumet de
ğiı;tiren Fcaru.ada, siyaset ibresi
nin hangi kutba göre degıştiı:i
ni tayin etmek m.ınıkıin olmu -
yordlt. Akdcnııı s:} asetinde ltd· 
yaya teveccüh edeo La\al'io 
J..ombinezonları ve lfctt!ol'nun 
esaslarmı lıazırladıi:ı pakt, h.i.k
bal için eıııni) et vucıuedi. }'ıan
SlZ sılab ve scrınayesinden ku\' .. 
vet aıau Polonya ·• bıle bir in
firat poıitıkaı.ı tf i.Jıı etmek sev
da.ına J<i~culcr giirulu) ordlt. U· 
fak ınilleller arw.wdal..ı ahenk
sizlik iwıcü idi. l\lillı) et prco -
sipleriıııı gore sınırlar isteniyor
du. 

Bu te~evvilş, merkezi Avrupa· 
daki yeni cereyana kuvvet ve
rıyor, çeıik nııhverın fa...,lJ.yetine 
ioıkiıo hazırlıyordu. Hunun ne
ticesi olarak müttefikler, Habe
şist•od11 ve İspanyadaki macera
l~rı ve merkezi Avrupadaki eoı
rıvôkilcri kabule mecbur kal -
mc,lardı. Çekoslovakyanın pay
laşılmasını o~ıyan l'oıonyanın 

İlilıl.bma srra gelince, tehlıke el· 
le lutulaLil.rdi. Fakat, z.awanın 
neuketıni dü üııenıemiş olan lu
gilıuerın ha\8 ve lıuı.uı.ac gönül
lü orduları vıuiyete derhal mü
dahale edecek kudretle değil -
!erdi. İngiltere, bir y audan Av -
rupa payla~ılırken; donanm~ı
Dlll hımuyc!ı.i.n<le, adasında em": 
nıyct ılltındM yı·şıyaın.1zdL Bu
giın, Amerika biıe dünyanın hu
zurıle aliıkadnrdrr. 'l"esııhatın 
taı..yidıne üıııiUcr bağla)·an Bü
;tük Britanya, merkc:u Avrupa
dalu fetih ilıtırasıarının do) mak 
bilınediğini ve bütün me:,Ktnin 
harp sanayünde teksif edıldilii· 
ni görüyordu. 
Almanyaoın silihı elıoden a

lındığı hır zamanda bır Fraru.ız 
zimamdar, tetkik vııııifesile Pa
rıste bulunan mıilehaı.sıs bır he-

1 
yetimize: Almanya sauayüni gö .. 
de bulundurmak mecburıyetın
deyiz. llu ı.anayiin, kontrollere 
rağmen, neler yaratmıya kııdır 

olnuıcunu bıljyoruz. l>ıyordu. 
A.tman san'nt mak•nuına.:,ı, 

19a~ danberi S'iiniln yirmi doıt 
saatinde, fasılasız işlıyor, istik
bal hıu-biui hazrrlıyordu. İng.1-
tere. ise an'ane~ine taç, hala tcır 
lıhatın tahdıdine kani bu.ıuuu -
yordu. 

Vakıa, Çekoslovakya teçhizat 
ve tahkimata liıyik olduğu ker
tede ehemm;yet vcrmıştı. Poıon• 
yada, yurt müdafaa.mı bi:ı:zut 
yapmak çarelcrıni arauııştL An
cak, bu yeni doğan iki ı.;ıllet:n 
de bir ahenk ve tesanüt eı .. tcr
memesi, ın~terek tehlikeyi gö
rememesi hayrete şayondı. Hat
ta Teçen bölgesi yüzün<len ara
da bir de fıli düşmanıık başgös
terınişti: 

Almany11, •Hututu dahile• deo 
istifade ile ordusunu şarka, gar
ba, cenuba tevcih edebilirdi. Aı
m:ınyanın şarka teveccüh etmesi
ni, hayat sahası takplerıni garp 1 
devletleri içio doğrudan dof:ru
ya · bi·r tehlike sanmayan dıplo· 
matlar görülüyordu. Tahminler 
boşa çıkmıştı. Fransa - Rru pak
tını hükümsüz bırakan bir uzlaş· 
ma, Avrupa poi;tikasına yeni bir 
istikamet vermişti. İki büyük 
de,·let, az sonra o kolayca ~ikJir
larıııı payla\nl!~lardı. Yarıoın 
çok ~eyler hrzırladığı da her giln
kü istila teşebbüslerinden anla
şılıy·O'rd u. 

------
artık bu orduya mil) arJ..r tah
sıs edilmek kı.rarluı te\·alı t:tli. 

* İngıltcre, 515 ıııilyu,ıııuk DÜ· 
fus, ) uksek san' at cılınzı, bıt -
nıek oiluuyen ha} .. tı lu<yııal.Ja
r.ıe cıhımşumul bır devl~tlı.r. Uu
eunkı.i OfüUlar Jı.uvvetiui telınik
lCU de alırlar. 1,-aıı.at, lnı:ifu ur
du.su, taazzuv edlbıhnc~ ıçin. 
her şey<i.en ÜUL'e Ul.uıana muhtaç· 
tı. lngılız gcnçlıgi, fıkrcn ve 
bedenen biııüu keuıalile yetiş -
miı, bir kütledir. Bıı ordu, buh
ranıı \·nziyct:erde, biıyük bir t·!C
rıibe daha ı."çirmi~ ve badireyi 
muvaU:akıyclle atıatmışlL , le -
deni m.ıleUcı de erio krbiy esi, 
ana ku~ağl:.ıdan başlar. 1-n~ıliz 
ferdinın kabiııyetini anlamalı. i
çıu orJu saflarında incclc11.1cie
re de huuru yoktur. Bu meıııle 
kette tetcbbü seyahatleri yap -
ııııu· fırsatını bulııılt~IWtL 

l ,, ''crede bir &enç için yiirü· 
yiış, J Ü<ıne, atıcılık, ku~uculuk 
bir kelime ile •ı>ur bir zevklu. ln
giıizler, •portmcnlik bakmıından 
da dünyanın en dayanıklı iı ... <ın
larıd:.rl.u. Bu nıilıtt., fertlerin 
k.alnlt)'ctiui ölçuıck .i~t,)·enlcr, 
fu..rlllJe güneş batma~ an bu lm
para!orlu;:wı ldanı ınakinesiui 
ÇC\rrcnler.n kudretini tetkik et· 
mcluc kararlarını verebilirler. 
Bır ordu, ilk önce, yctHıgin er

lere ıııüttaL.Jrdir. Jngılı.ı., JUVa
sında, uıuhıtinde e>as~n en )'lik

sek bir tıkrı ve bedcnı terbiye 
alır; on&, ordudaki ödevini ö;irct
mek hiç de güç değildir. Ve bu
nuıı ı~ı.u c:ıc.nn t,r ;uunana ihti ... 
ya~ da ~Ö.tLU.lhH • .:~. 

Hugüıııı.ü urdltlar mak.ioeleş -
tir.Imı~lır. lıı;.ılİL, haddi zatında 
makineridir. U.ç bir ordu, motö
rizıısyonda İngıliz ordu.una ye
ti .ıne~. Sonra, biç bir ordu ln
gııu: ordusu gıbi mücehhez oıa
maz. En ulak labi)e te~ebbüsü
nüo aleş de:teğine dayaııması 
bır !ı:aide olduğuna göre, bugün 
lnj,.jilit ordw,unun bu esası her 
ordudan çok daha fııııla eözde 
tuttui:unda şüphe yoktur. Mno
şın ötesine birliklerin ~-.;çirilıne
s.inde daima tedriciyet ve teenni 
gözetilınesinio &ebebini, birliğin 
tamamen muhıırcbe •icaplarına 
göı·e hazırlanınasında arama.aıdır. 
Cephedeki b.r lngiliz k.it 'asının, 
bütün "·a~ıılu.rı itibarile. en )'Ük
sek birer seviyede olduj,"UDU tes
lim elınek liuuugelir. 

İngil:zlerle kuşı karşıya harp 
etmek fırsatını birçokıarunız bul
duk. İngili.zle, daima emin adım
lar atmakla nıarufıurlar. Bir yıl, 
çöldekı lııgiliz kuvn:tlerile kar
şılaşınıstuıı. İngiliz teşebbüsü -
ııün, ordıınun dörı b&şı mamltr ol
masından sonra b~şladıi;ına şa
hit olanlardanız. 

İngiliz ordusunda noksan olan, 
subaydır. F~kat, münevver bir 
milletin subay kadrosunu da 
doldurmak için, biııun a:ı:milo 

çalışacağında şüphe yoktur. 
910 yılı içinde eo a:ı: 5 milyoı:

luk bir İngıliz ordıısuoıın iş ba
şında kendini gö!ltereceğini ümit 
edenler, aldanmıyacaklardrr. Bir 
ordu ki, sonsuz vasıtalara ve kı
rılmaz bir imana sahiptir, §Üp -
hesiz, yurt ödevini ba,,arabilir. 

ICE~IAL KOÇER 

POLIB 

Bir amele otomobil 
a~tında ka:dı 

İbrahimin idaresindeki 1747 
numaralı taksi Beyoğlunda ame
le Abdullaha carparak muhtdil 
verlerınden yaralamıştır. Ab -
du coah Beyoj'(lu hastahanesine 
k<ıldırılmış, soför yaka1anmı$
tır. 

Bir sandal battı, iki kişi 
boğuldu 

Usküdardan Balıkhaneye balık 
getirmekte olan İbrahimin ida1e
sindeki kayık Saravburnu önle
rinde akıntıv;ı kapıl.arak batmış- 1 
tır. Sandalda bulunan Cahit ve 
H kmet adında iki balıkcıdan Hik
mtt kurtulmus. kayıkçı İbra
hım ile Cahıt bU:·unamamışlar
dır. M t elin seve seve verdi!!! eş

v:ıntn muhtacı.ara n1untazaman 
J!llmedii!i söyleniyor Bunla. ın 
ınuntazam V·e kusur~ z olarak 
vit!ii'ııni if0 de edecek vazıvette 
de~i' m. CüPkü, s• dıitım se
lbco~ll'T bunlar üzorindl> do mu
essırciır. Gun eectikç bu isler t~ i:::======================================== 

Battiı Çekoslovakya işgali, İn
glliz efkarı uınllmiye~ini ?rdltda 
11 !il<ellefiyctin kabulüne ıınal~ ~ 
1 /1 ınişti. Polonyanın te.hdıdı 
Brıtaııynda fikirlere yeni hır ce
reyan verebildi. Se don~nma. 
ne hav3 kuvvl'tleri vaı.iyetı kuT· 
tPramadı. Nihayet, gönüllil. or
du, ınii'<eilefiyeli kabul etti ve 

* Balıkpazarında Haraçcı adiv:e 
l'IUU'Uf Muharrem·, kendi,inden 
harac istemesine hiddetlenerek 
öldüPm Balıkcı Sükrünün mıı.ha
kemesine dun Birinci aliır ceu 
malıkeıııesınc!e baslarunıştır, 

... 't .\ • 
J 

Millı Piyanko 
!llilli Piyango duo ~' kıldi ka-

4Cannn numaraları ncşrediyorur.: 
150,•lllO lira kıu.aoan 

2 1 7 8 2 
it.! ılc n.hayetleı.ı:,n r?.:nıaralar 
Y irrr.lşer lra amortı alacakıarcı.ır. 

S0,000 ıira kazanan 
4369 

69 la nıhayetlent-n numaralar 
yiı-m.~er lira amorti alacaklardır. 

~.trOO lira kazanan 
2 7 2 5 6 

15,0GO lira kazaoao 
1 4 5 6 2 

12,000 lira kazan,.. 
6 o 2 5 

5,00U lira kazananlar 
15645 l,_5 _l,6;,l 2ö6U4 29513 

4,000 lira kazananlar 
lJ.r! lu.>11 ~Jl:.l ~;;ıJ9l 
2.0uO lira kazananlar 

44:ı3 ll<Iı7 lllöH Hı"i7 17794 
1&4tia 18520 3ı:ı'281 ;j• ııou 

1,000 lira kazananlar 
334 1422 3007 4w~ 6446 

77W b9.ıô lrıJ94 l.l.t"" 16\1116 
17t>Zll lı>.Nı lıH<.6 l!f,~3 ıulöl 

204<ld 21VUl 214.:iJ :ı:..LW ı22Z4 
:.:..~110 2W47 27ouı} i9ıHıl 3~~l6 
32;,t;ı 33.,13 :ıss;,5 3®""9 3lloi4 

200 lira kazananlar 
80 4.:>0 c;,,J 7 'J 1137 

1397 1528 lbl& 1711 1743 
UJO 2541 3472 4038 4095 
4489 52fl2 55Jl 6108 6331 
7112 7451 7601 7747 8016 
8966 9i/J5 10194 1(}3ö!I 10ti73 

l()J()4 llUH4 116~3 11788 12146 
12148 12368 1J;j62 13187 l.ı4o0 
137'..!0 Ll&-l4 1Jil75 140"8 14105 
14441 14744 149".!2 149-lö 151J25 
fav90 15.171 lul:.H ltiLu lbl~2 
16427 16538 lo7ü2 11~7 17 ,119 
17<.$4 lıı:ı~ 11...ı~a l&I& 18800 
18980 l:ıvı..:ı lW->J 19J7ij 19638 
l9J73 l'.!1.3'.<J 2Löıı7 21618 21050 
21921 219ö7 221~6 22443 220uı 
2:!638 23002 23\)G.) :;'<333'1 23'116 
2436.5 2~J.:ıl 254.93 2JJ67 ~5',a9 
2u-12 2oJ '" 26"1.J7 26:i7"5 26633 
27a19 2748ô 27&71 27!116 281~5 
2ö911 23910 ıl:Jl/3 W4~3 29L~5 
299~1 wıısıı 3~1~1 ao-ııı :ıt.:.>~4 
306(15 3i)(J.)7 3w:!8 31173 31203 
3l~U7 31542 31767 31771 31917 
32158 ;ıc295 32310 3"2551 3;>;.S-2 
3.,JIU a;;.v:ı 3J~-12 3~4J7 35ola 
35714 36178 aillt15 3ö7'ıl 37335 
37M3 37704 &l:;U7 33730 38li74 
3U9tl5 39230 3UH1 Sll~\15 39&o~ 

50 lira kazaoanıar 
104 134 141 317 449 
460 481 487 5:;4 660 
6ö4 637 702 724 7.:8 
746 747 755 ıı:;3 ı;-tJ 
862 864 948 lv ıo 104J 

10ö5 1032 1273 13\15 H~:,1 
1447 14J6 ıti44 1680 rn:3 
1766 1876 1970 2U30 ZOiti 
2077 2133 2~02 24SU 25:J3 
2897 2967 2973 3c;..;a 31ı8 
3292 31127 4352 4S98 4817 
4907 5387 6',\. 7 5988 62J4 
6310 7142 7457 8163 BôJ7 
8725 $161 9353 9670 10202 

10246 10746 11.3()3 11!:93 11794 
11800 12070 12417 12933 13107 
14148 13480 14012 149'26 155ııa 
15538 15897 1(1390 16.577 16987 
1T216 17300 11359 17459 n14aa 
17489 17576 19.185 17605 17652 
18189 18267 18285 18665 18632 
18727 18774 18818 19018 19024 
19025 19041 19056 19113 19139 
19185 19201 19324 19372 19453 
19471 19534 19615 19662 19702 
19750 19791 19797 19847 19871 
19954 20268 20307 20334 20694 
20937 21175 21215 21314 21387 
21515 21680 21555 21751 21839 
21870 21900 21918 22079 22139 
22245 22276 22278 223"23 22325 
22351 22387 22388 22483 22697 
22731 22786 22800 22914 23069 
23110 2Sl40 32258 23278 23321 
23335 23354 23356 23458 23505 
23508 2.%45 23597 23627 2.1664 
23618 23921 24349 24440 24460 
24493 24571 24583 24717 24730 
24789 24791 24806 24973 24899 
24950 24991 25036 2jJ16 25!13 
25334 25345 25406 23508 25566 
25587 25600 25636 25726 25955 
26001 26053 26071 26102 261~1 
26153 26239 26310 26ö91 26658 
26662 26724 26826 25910 27158 
27182 27272 27234 27312 27378 
27522 27553 27590 27790 27813 
27816 27843 27896 27834 28136 
28215 28285 28298 28321 28385 
28451 28455 28661 28703 28761 
28861 28876 28990 28097 29139 
29200 29215 29436 2945.5 29489 
29569 29589 29655 29672 29737 
29848 29943 30097 30156 30168 
30174 30317 30362 30382 30435 
30559 30632 30645 30631 30701 
30726 30755 30802 30814 30823 
30835 30863 30942 30944 30965 
30982 31043 31080 31097 31155 
31169 31172 31210 31244 31270 
31343 31441 31543 31431 31560 
31586 31597 31771 31963 32110 
32207 32296 32343 32397 32412 
32420 32471 32543 32648 33078 
33134 3:ll47 33223 33263 33363 
33381 33520 33668 33681 33523 
33668 33681 3an1 33771 337972 
33668 39794 33771 33797 33869 
33895 34030 34()43 34077 34089 
34168 34189 34268 34278 34323 
34348 34623 34686 34740 34529 
34710 34969 34981 35048 35114 
35128 35247 35356 35361 35378 
35388 35620 3ö6~9 35747 35913 
36879 36920 36924 37003 37080 
37188 37224 37296 37394 37407 
37459 37477 37568 375;1 37745 



SAYFA-4 

lfl:4M 7 ARll./il1DG f'fiFAlt VG 

+1ACCf\C, 1~L111 
Tefrika : ıı4 

Halife Harunürreşit isyanı bizzat 
tenkil hevesine düştü 

Horasandaki Ali bin İsa gai -
tesini bu suretle detettikten son
ra Semerkancıa, (ltaiıı uzer.ne 
yuriıoü. Fakat Rafi kendis.ne 
cok taraf.ar bulmuş ve kuvvet
lenmişti. Herseme ona karşı ha
reketın muvatlakıyetıe ve mu -
zafieriyetle nedce vermiyeceği
me kanaat ge.irdi ve vaz.yeti J!:.. 
mıruımumın.n Haruni.ırreşide 
yazdı. 

!>unun üzeı.'Jıe Harurıüneşit 
lıu ısyanı bızzat ı.enkil hevesine 
tlustü. 

Ordunun başında kendi ola
l'ı.k İ\.IW!fl üzerıı.e yuruyeeekti. 

Tali ·bu son zaferi görmesine 
mani o•du. 

Ve bu harp seferinin .. Haru -
11ürreşıdin son seıerı oıması mu
baoerdi ... 

Harunürreşit, Horasan üzer1ne 
Jiırumezoen evveı ogıu cJ!.ının• i 
lSagou.a kenai verme iaarei u
mura tevkil etli. 

- Askere ve r.ayaya adalet ü
zere muamele ey ıe .. 

Diye tenbıh e.tı. D.ğer oğlu 
(K..,,illl) ı Musu>a va" yollaru. 

. Bir rivayete göre Harunun i
Lın.:ı Vt.11aı1u o ... cuı og.a.wıun ~ aal 

!un Sühel isminde bir kölesi var 
dı ıu, nınst.yan ıken (füe mun) 
un eıınae musıüman oillluştu. 
İşLe ou köle .Me muna: 

- baban haruna söyle, dedi, 
aiderıı.en seni ne ~raoer go•ur
.sun .. ~er Bağoa•ta ka1aca1< o
lursan muhaJU;.alf. karcıeı;ın hmin 
uııa bir iş ener .• 

Me'mun bu ciheti Harıma söy
ledi 

Halife Esasen oğulları aras:ıı
da kopacaı< lutı.nayı naha evve!
clen sezıyordu. liu ıt.oarıa Me'
munun muraca.a.ını maıı.ul buılu. 
:Me·munu na beraoer.ne alnı ve 
yoıa çıktı. 

Harun, Bağdat tan bir hayli u
zaıuaştıJ<•an sonra evveıa oğıu 
:t.ıe'munwı veı.analiği haKk.n,,a 
ası<erın obıatiru tecaıt ettı ve son
ra Me'munu kendi önünden Hcı
il'asana gonaernı 

- Sen Horasana git, dc<Jl, Her
Meme'y ı de Ceyhun nenrı Lara - 1 

iına yolla .. O bir taraftan sen bir 
taraı,an Den geı.ıncıyeu~K a>oı.eri 
le<ııp ııe me~gu! oıun .. 
Harunürreşıain hayatı hakkın-ı 

da bıogrank bu eser yazmış o
lan Gaorıel Aud.sio, han!enin 
lıu son seferini, bu son yoıcuıu- 1 
iıunu söyıe anlatıyor: 

•Bağdattan Horasana kadar 
yol çoK uzundu, Harun ise bu 
kadar uzun yola ıanammül ede
mıyecek kadar hasta idı. Manen 
ve madde.en bıtkin bir hale 
clfu;mü.~tü. Buna rağmen sefere 
karar verdiği için kararmdan aön 
ı::;edi ve yola çıktı. 

Beyaz atının üzerinde, siyah 
ün..torınas• içinde ve ordunun ba
~ınaa g.den bır Halıfe değil .. San
ki bir hayaldi_ 

Gy.nler geçıyor, yorgunluk te
şirıni her gün daha zıy ade artı
.rıyordu. Kablelvuku hbler bü
tün kafasını ve bütün kalbini is
tilaya başlamıştı. Rey kasabası
n. aklaşıyorlardı. 

Bu kasaba Harunun dogduğu 
kasaba idi 

Acaba hangı mukadderat onu 
bu hasta halinde ta Bağdattan 
ç.kanp buralara getirmiş, çek
mişti? 

Ölüm ... 
Şimdi bu ihtimal onuu benli-

J..IAZRETJ u 
Yı:zan:Ziya ~akir 

800 kılıçhdun mLİrCKKe'p (Cl~ 1 
hine) gönü!Hileri. 

5,000 nefer eP mürekkı:p olan 
kısmı kiilli. 

Resa' ı Ek"m Ef ndimiz, kıs
mı küllınin başın bulunuyor
lar, büyük bir süku ıel ıçinde, 
ap a~ır Mekkeye clogru ilerli
ycorla dL 

O ıda b:ıluuan (• luiıacirın), 
b . , bır "vınç ıcındelerdi. Çün
ku c ıelcrdenbcrı hısret çek
lik! . ı \•ata !arına kdvuşacak -
.kır.. ,;j• nelerd P.beri har, be hali
ne ·d yL rılarını, artık isla -

f<vız ve sc~efi ile şen -
~ erdı. 
muı.: ıbı! ~fokkı dehşet

clt\, ı ındeydi, Cürıkü, vak
(Ke be) v ; ıkmak için ge

len Ye,,, n pmli aht (Ebreht-) 

j'ıini daha ziyade şiddetle sarı
yor ve sarı;ıyordu. 

Hele sefer esnasında sevdik -
!erinin, yakınlarının b.ribirı ar-· 
dınra ölümleri Haruna kendisi
nir. de ölümün eşijtinde bulun -
duj!unu anlatmıştı. 
Gabıiel Audisio'nun bahsetti

ği bu ölümler, (İmamı Muham
med bin Hasanülşibyani) ile 
meşhur Kesai mı. 

Kesai esasen ekseriya Halife
nin yan.nda bulunurau. 

(İmamı Muhammed bin Ha
~J ı ise Harun Rakka'ya kadı 
tay i.n etmiş ve bu defu Horasan 
seıeı·in.ıe onu da yanına aımış.ı. 
Bunla:ın ikisi de devrin alım a
adamıan idı. 

Sefer yolunda ikisi de bir gün
de hastaıanaııar . .>abanıeyın i
mam Muhammed bın hasan ve 
akşam da Kesai vefat ettLer ve 
her ikisi de Rey kasabasınaa def
nedudıler. 

Yine devrin maruf şairlerinden 
(Ebü Muhaınmeoılterme7.ı) her 
ikısi lıa.kk.nda ba- mersıyc ter -
tip etti. 
Arapçası çok marul olan ve bu

gün haıa Arabistanda ve diller
ne dol~an bu hazin mersiyenın 
(1aben) de mevcut şu tercume
smi nakiedıyonız: 

Ya~lar gözüme sel gibi eyledi hil
kiinnücum 

Andına olunduğunu oı esbabı 
kelneccum 

Hususa ki, ol İmamı IUuhummed 
bi giiman 

eytaJll kafire ol olmuş idı recum 
11-ıaıum eueu mesııılı feıva kım ola 
Asr iç.ıuıe olmuş idi nıenbaııu -

lüm 
Cümle eimme gitti bekaya, gö

rümmedi 
Herkez diyarı fıkıhtan asarı ni

sum 
Ben bu fıraka yanar iken çun 

nagehan 
Guş ettim bir saduyı şim 
İmam Kcsai oldu fevt hem ol 

zaman 
l'~lar gözüme sel gibi eyıedi 

hücum •• 

isyan eden (Rafi) cıı.nibinden 
isyanın genişledıgı hakkında ge
len haberlere Bizans tarafından 
gcıen kötü haberlerde inzimam 
e•mişti. Bizans İmnaratoru Ni -
sefor, H<'lnci defa olarak sözün
de durmamış, ahicinameyi boz
muş ve tekrar Arabistan hudut
larına tecavüz ei.mişti. 
Harunürreşit gittıkçe çökü -

yor. Hastalığı anıyordu. Bunun
la beraber ııeri dönmüyor, ıst;
rabını belli etmiyor ve Durma
dan .gitmek ..• İlerlemek istiyor
du. 
Etrafında bulunan kimselerin 

hiçbirine itimadı kalmamıştı. 
Zanned.yordu ki, herkes ona 
düşman ve herkes onu.n b,ı-an ev
vel ölümünü gözıüyor ve bekli
yor ... 

Haliie eğer en ufak bir zaaf 
ve a~iz gösterecek olursa belki 
de füüm anını bekli.yen Azraile 
yardım edecekler ve vakitsiz öl
dürecclder ... İşte Mesrur ... Ken
di sadık köle:;i... Fakat ayni za
manda da oğlu Me'nrnnun ada -
mı. .. Gözlerini dikmiş öyle neye 
bakıyor .. 

Ölümünü biran evvel Me'mu
na müjdelemek için değil mi? 

(Arkası vnr) 

r 
Tefrika: 124 

nm orılusundan sonra, Mekke, 
böyle büyük bir ordu görmcıniş
tL 

(Mün&fık) laı ve ehli islama 
açık lan açığa fenaLklarda ·bulu
naniar, çöllere kaçıyorlar, sak
lanarak birer köş~ arıyorla dı. 
Daha Jıald ceııakt ı·e taassuba 
saplananlar da, her ne pahasına 
olursa oL,un, blam ordu.,uııa mu
ka\·cmet için şuursuzca miiza -
kerelerde bulunuyorlardı. 

Ebu Sıih anın müslünıan ol
ması, Mekke halkının mücadele 
hislerini tamamile söndürürüver
misti. Fakat (Ebucehil) in oğlu 
Ebu Süiyanın yeline .Mekkc re
isli~ine ııectföni ilan ederek ba
sırıa bir miktar adam toplamış .. 
Bu!'larlıa bu- müdafaa cephesi 
tesis etmisti. 

Ya sahur! • Candan fonra canan • Nerelel"d( 
h.ı.rp istiyor? - Öbür kışa kıddıL. - Ne 

oldular?. - Salı !allo.nır 

1 YAZAN: Sis 1 ----
Öbür kışa ka dıl j 

- a yol-

bir derecesi oldu"u ıtibi, şefka -
tin de b;r derecesi vardır. N Jıa
yet: Evve.a can sonra canan! .. 
Amma siz söyleyin haltl<un yok 
mu? .• 

Geçen hafta bugün İstıınbula 
kar ya~dı, şiddetıı b.ir tip.<ıen ı 

lar dondu; gi- Bil' Ya sal:ıur L 
rum~ -~~~İe~Lİ: • Ak.5ama doğru kendisini ziya-
ti. Ertesi .l(tin ı rete ııitt.m. Koşe minderine bağ-
karlar eriyin - claş kunnuş, 
ce ı..eıenıye harekete geldi: dededen kal -

- Hundan sor.ra kar•I gün ı . . ma güve yeni-
lerde temızlik ame.Jesı aana el'- . ~i k ü r k ü n ü 
ken işe başııyacaı<! Deoi. ı giymiş, sönük 
lıtanbulda klir senede ya bir soba ile kül 

veya ıl<ı ııun yagar. J.-a..<at bele- 1 dolu mangalın arasmda, par -
diyenin bu iaaııyttini bıze gos- maklarının ucunu hohlayarak, 
terme!< içın k.ş Hiihi gayrete gel- ısınmak için ellerini uj!uştura -
d~ dun ııene kar yagaı, ortaıık rak, tabahhur eden nefesinin 
gene dondu, fakat meyaanaa bu~usunu sala sala bir şey yazı-
kar temı.Z.liyen .. mde gorulmeai. yordu. 

Bugün öğrendik ki, nı·taHğı 
haki<..le temızliyebilmek içi.n a- -Ho~ geldin! Dedi. 
me>e kadrosunu bir mısli artı!'- - Has buldum. Nedir yazdı -
mak lazımnuş. Şu halde bu iş jtın? 
gelecek kışa kalaı demektir. Arı- - Asri bir •Ya sabun levha-
cak on beş senedenberi, temiz - sı yazıyorum. 

!ık meselesinin halli hep ııelecek Yanma yaklaştım, ·baktım. ktı-
kışa kal.r!. .. On beş sen~ıı- ek- b'k bir yazı ile ŞL\ cümleyi yaz -
mek, süt, odun kömür ve temiz- mıştı: •Belediye !stanbulda kö-
lik nakaratını bozuk akortla ı;aı- mür sık.ntısı çekilmiyec-eği ka-
makta olan bclediyeın:z artık naatinde mıısırdır •. 

1 
akordu düzeltip b:r-.ız ela başka ı 

1 
Ba~ ueuma asa<0ağım! De-

hava ~alsa!... d · 
Nerelerde harp istiyor? ı. 

Almanya nerelerde harp et -
mek istıyor? 

Bfr muhar -
:rir arku-0.a.ş, eMJ lınc kaıemı al

i!::'!:~!:~~ mış, elini şa -
1'.agına daya -
mıı>, önünde 

kiiğıt ve dünya haritası, Alman-
yanın nerelerde harp etmek ıs -
tediğini saymağa uğraşıyor. 

Güç iş doğrusu. Bu arkadaşa 
tavsiye ederiz, daha kısa ve da
ha kolay bir yoldan aitsin. 

Hani öğretmen talebenin va
zifes.ni düzelttikten sonra: 

- Say yanlışlar;! Demiş. 
Talebe düzeltilen kağıda göz 

atııklan sonra boynunu bükmüş: 
- İziJl verirseniz doğrulan sa

yayım! ... 
Almanyanın nerelerde harp 

etmek istediğini saymak uzun 
sürer, bunun için nerelerde harp 
etmek istemediğini söylemek da
ha kolaydır. 

Candan sonra canan 
Prontozil diye yetmiş iki der

de deva bir ilaç keşfedildi. Her I 
türlü mikrop -

1 
la mücadele e- Bil 
d ,, bünyeyi " 
mıkroplara kar- • • 
şı kuvvetlen - , _ 
diren ve adına 
prontozil aenen bu ilacı bir ha
yır müessesesi toplamış; ancak 
resmi müesseselere makbuz mu
kabili veriyor. 

Tuhaf bir zat yana yalda ım
lattı: 

- Gecen gün oğlum hastalan
dı, doktor Prontozil tavsıye et
ti. Hicbir eczahanede bulama -
yınca bu ilacı toplayan müesse
seye başvurc•Jm. Kimin namına 
gJ:d lğimi sordular. K!:ndi na
mıma ıreldiğimi anlayınca vere- ' 
miyeceklerini şöy lediler. Bu se- 1 

fer ben sordum: •Peki, eğer Da
rülaczeden ııelseydim verecek
miydiniz• vc·receklenniş ... İn -
saf yahu, Darüliıczedeki ı:>iç ku
rulan hastalandıkları znman bu 
ilacı bulacaklar da, benim ağ -
!um bulaınıyacak ... Her şeyin 

İs!ıim ordusu pistar kumanda
nı (Halit Bin Velit) şehire yak
laştığı zaman, bu müdafaa cep
hesinden. oklarla istikbal edildi.. 
Halit. Resul<i Ekrem Efendimitin 
emirleri mucibince hareket ede
rek oldui(u verdc tevakkuf et
ti : 

- Biz. Kabei Muazzamaya 
hürmeten haı-P etmek istt-miyo
nız. Fakat, icabederse, her türlü 
carpısmava da hazır bulıinuyo
ruz. Silahlarınızı terkediniz. Bey
hude yere, kan dökülmesine se
bebi~et vermeyiniz. 

Diye, 1"kkkelilere haber ıtön
deı·dı. Fakat, babasının inti
kamını almaya ahteden Ebuce
hiliıı oğlu ile. basındaki serseri
leı·~ söz dinletemedi.. Bunun ü
zerine, cesur Halit, artık a:;ka 
~eldi. Derhal kılıcını sıyuarak 
i:cri atıldı. Bütün efradı da, 
arkasından bir sel ıtibi bosandı. 
Mekk~lilcr, bu korkunc hücu
ma dayanamadılar. Pcrişa.>ı bir 
halde, şehre kaçm.ıva baş!adılaı·. 

Bu hadise, Resulü Ekrem Efen
dimize haber verildi. İsEını or
dusunun mukaddes bas kumanda-

Ne o.dula:-? 
Sevpli do:;tuın İsme HuHısi, 

mencı.i:inin 4cunu düğümlcn1i.ş, 
ııözlerini kapa
nı,,.: 

- Şeytan al
dı ııötürdii, sa-
tamadan ge - l~~~!!~~U 
tir<JH 

Diye diye odaya ııirdi. 
- Hayrola dedim, ne anyor-

sun? 
- Galiple Bediııvı! 
- Hangi Galiple Bcdiayı? 
- B:z!m Şehir Tiyatrosu san-

atkarları Galiple Bcdiayı? 

Ve bu hızla maAbaaya gidip: 
Ne oldular? Diye bir yaz; yaz -
mış. İlıihi lmset: cevabımı bek
lemeden ne diye eliıleme hay kı
n:rsın. Bedia hasta oldu, çok şü
kür iyileşti. Galip de Operaya 
rejisör oldu. 

Amma siz: Opera yok ki!. .. Di
yeceksiniz. İyi ya iı;te; Galip de 
yok! ... 

Salı sal!anır 
Salı sallanır, Çarşamba çar -

şaf dokur, Perşembe peşkir do-
kur, Cuma e -
zan okur, cu -
martesi p i r e 
tersi, p a z a r 
herkes azar ... 

Bunu teker -
leme diye geçmeyin, birçok ki--şi vardır ki, !lalı günleri işe baş-
lamaz ..• 

Brn Sovvet - Fin harbine ka
dar salı günü işe başlamıyan -
lar:n akıllarına şa.~ardım. Batıl 

itikatlı insanlar der dudak bü
kerdim. 

Haklan varmış. Sovyetler .Sa
lı ııüııü harbe ıı';diler, hala hu
dut boylarında sallanıp duru -
yorlar. 

NOT: Dün çıkması !bun olan 
bn yazı, münderecatımızm çok -
luğund~n bugün neşrediyoruz:. 

sayın karilerimizdeo öziir dileriz. 

nı, ikinci bir kanlı hadiseye 
meydan kalmaması için, şehrin 
her taraftan abluka edilerek sü
ratle sehre gil"ilmesini emretti. 

Bir anda, Mekkenin etrafın
da kesif toz bulutları yükseldi. 
Şehrin muhitinden akseden bin
ler~ tekbir sesleri. artık hiç 
bir mukavemet imkanı kalmadır 
Yını Mekkelilere bildirdi. 

İ:;lfım ordusu, o kadar büviik 
bir intizam ve maharetle yürü
yüş hareketine devam ediyordu 
ki, yüksek bir yerden bu manza
rayı seyreden Ebu Süfyan şu 
andaki hissiyatını saklıyamıya
rak, basını yanındaki (Abbas) a 
çevirdi: 

- Ya Abbas!.. Amucanın oıtlu 
(Muhammed) in bu kadar aza
ml't ve saltanata malik olacar 
ğını aklımdan ııecirmezdim. 

Dedi. Abbas, su an.da Ebu 
Siifvanın hissettii'i haset iztıxa
bını derhal anlıyarak: 

- Ya Ebu Süfyan! .. Sen, İsla
mıveti kabul etmekle beraber, 
dah;ı hali\ vaziyeti idrak edemi-
yorsun ... 

(Arkası var) 

I" _ tırtvrtıı: JhıT'l\11" '" 

Türk Okutma Kurumu Esas Nizamnamesi 
Ce,nlyelin adı: Türk Okutma Kurumu • Cemiyelin ı •. erlie::i: 

Nuruosmenlye.de mahalli mahsu3 

İdare Hey'eti azalarının öz ve soyadlan ile memuııiyet, 
Ö-.ı ~soyadları: Mcmurıyet ve san'atları: 

6an'at ve ikametgahları: 

=--- İkametgahları 

Reis : Sezai Selek 
Aza ; Fuad Aral 

., ; Hasan Saka 

Milli saray !ar müdürü 
Müıga l-osta Te.Jgraf 
Te.ıgraf umuru müaürü 
Trabzon mebusu 

Beyazıt 
Nezareti R. H.sarı 

Ankara 
,. : Hasan 'l ııbsin Ayni Sabık Daruıiünun müdeıTlsle -

rınden 
Çenoerlitaş Piyerloti Cd. 

• 
,. : Hafid Hantuğ 
,. : Karni Akyüz 

Avukat 
İs.anbul mebusu, 

Maçka Acısu sokak . 
Ankara 

,. : Kadri Bayman 
,, : Mün ür Çağıl 

Hayvan borsası komlseni 
Çorum mebusu 

Arnavutköy Sarrafburnu .sokak 
Ankara 
Teşv.kı.ye karakolu İkt sat Ap 
Karagümrük ·tramvay durağı. 
Eyüp Paşa arsası KızıltoptGk 
Kadıköy Yoğur .çuçeşme Cd. 

,. : Mustafa Aşk.n 
,. : Osman Ergin 
,, : <lalim Tunakan 

1st. umum Meclisi azasından 
ist. Vilayeti mektupçusu 
R.yaziye profesörü 

., : Tevfik Cihanoğlu T .caret ve zahire borsası mua • 
melat Md. 

Madde 1-Türk Okutma Kurumu1865 
(1281) senesincle cCemıyetı Tedrisiye 
1slamıyı:• ı'fillliyle tesıs <.>dilmiş ve bu 
unvan 1935 ta=ıhınde cTürk Okutma 
Aurun~u, adına çevrilm.şıir. 

Madde 2- ·Türk Okutma Kurumu• Yetim w 
v~ksul •Türk · lsliım. rocui<lannın 
t.\hsıl ve terbiyel.,rı için 18n ( 12.ııJ) ta
rıhioı.ıJ2 kurduğu Darüsşafaka Aıbi mü
essese.eri vücud.? ı;t<. t. rerek, Türkıy~ 
Cumhuriyeti Maarif Vekaletinin talim 
ve terbiyede k.ııbul ettiiU eonslara ııöre 
idare etm<>k ııayesini güder. 

Madde 3-Türk Okutma Kurumunun müessisleri: 1 
Esbak Maliye Nazırı merhum Yusuf ı 
Zıya, Gazi Ahmet Muhtar. Vidinl.i Tev
fik ve Sadn Esbak Esat paşalardır. 

Madde 4-Tütk Okutma Kurumu, Devlet Şüra
sıııın 27 Bcrinci~in 1930 ve İcrn Ve
kille: inin tarihli karar ve 
iasdiki üzerine umumi menfaatler için 
çaışır Kurumlar meyanına konulmu - 1 
tur. 

:Madde 5-Türk Okutma Kurumu, Türkiye Cum
huri•·eti IlükCım.,ti Başvekilinin reisli
j.ti altındadır. 

Madde 6 - İdare Meclisi ı-cis!, Kunım reHııin ta
bii vekilid r. 

Madde 7 - Kurumun mc:kezi İstaııbulda Nuru O•
maniyede mahalli mahsusuııdaclu-. 

Madde 8- Kurum İdare Meclisinin t<'klifi ve U
mumi Hey'etin tasvibi ile İstanbulda 
ve diğer v aay 0 tlerde şube tesis eder. 
Ve yine o yoldan ıticlilmek ~m·«tile ka
patılır. 

A: Şubeler Kurumun yüksek ga
vesinin tahakkukuna hizmet e
deceklerindeıı Kurum mn·kezi
ne bağlıdırlar. 

B: Şubeler Ku:"Um merb:zine za
ruri masrafları karşılıklarını 
çıkardıktan sonra mü ebak· va- ı 
ridat.aıını ve her altı ayda bir 
blancolarını ıtöndermeye mec
burdurlar. 

C: Şubelerin İdaı·e Hev'eti mesai
sini tanzim yolunda bir reis. 
bir muhasip ve bir veznedarla 
iki azadan mürekkep olacaktır. 

D: Şubelerde seçim usulleri esas 
nızamnamede vazLı hükümlere 
göre yapılır. 

BİRİNCİ FASIL 

Madde 9-T\Lk Okutma Kurumu, Kurum ıle Da
rüssafakanın ve şubelerinin idamei 
mevcudiyet1eri için ikt.za eden pa
<ravı tedarik ve bunun iyi bir surette 
kullanılmasını takip ve mürakabc e
der. 

Madde 10- Türk Okutma Kunımu, müessis aza ile 
ÜÇ yıJdan~ri fah T Ve amil ı1za sıra
sında kayitlı kimseler arasında Umıı
mi Hev'etçe giz..ıi reyle ve üç yıl miid: J 

detle secilecek on iki kişilik bir Meciis 
taııafından idare ohtnur. 

1 K t N C İ F A S I L (Kurumun Hukuku) 
Madde 11 -Türk Okutma Kıuumu, hükmi şahs.:

yeti haizdir. 

Madde 12-Türk Okutma Kurumu, gerek Kurum, 
Darüsşafaka ve sair müesseselerine 
teberrü olunan ve gerekse tarafından 
iştira ve tıeferrüıt edilen menkul ve 
gayrimenkul emva:e temellük v;, ta
sarruf ve bunları idare eder. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

(Türk Okutma Kurumu azası ve hukuku) 

Madue 13 - Medıe.ni hal<laı·ına sahip ve 18 yaşını 
ikmal eden her Türk, .Türk Okutma 
Kurınnnna• aza olabiLr. 

Madde 14-Kurnm azaları: 

1 - Müessis az.a 
2 - Fahir aza 
3 - Amil aza 

ohnak üzere üçe ayrılırlar. 

A: Müessis iıza; Kıuum ve Dariiş
şafakanın bani ve müessisleri 
olan ve adları mektepte asılı 

levhada yazılı bulunan kim
selerdir. Kuruma ve müesse
se.erine revkal&de hizmetleri 
dokunan k«ı:r,.elerin dahi U. 
Hey'etin ekseriyet kararile ad
ları müessis i• .,~ arasına Reçiri-

lir. Ve ilk mÜ<'.;,,isler ıribi sayılı 
günlerde adl~n hayırla anılır. 

B: Fahir aza: Kuı"Uma en az yirmi 
beş sene hizmette bulttınan veya 
zamanla mukayyet olmaksızın 
fevkalade yararlıklaP.ı doku
nan veyahut m~li ve nakdi en 
ez beş bin lira teberrüde bulu
nupta İdare Meclisinin teklifi 
ile Kongren;n tasdikına arzedi
lenlerdir. 

C: Amil aza: yılda Kuruma asıtarl 
dört lira iıidat ödemeyi ıa..Jı
hüt edenlerdir. 

Madde 15- Um\lrnl Hey'etçe gizli reyle V<:! üç yıl 
müddetle altı kişilik bir haysiyet di
vanı seç lir. 

Madde ICI- Azadan Kurumun maksadına aykırı 
ıtiden veva Kurumun şeref ve haysiye
.tini bozacak hareketlerde bu:unduğu 
aniasıla·n olursa, İdare Meclisi teklifi 
üzerine keyfiyet haysiyet divanınca 
!etki\< ed. lip müdafaası dinlendikteJ> 
sonra üçte iki ekseriyet reyi ile veri 
lecek karar üzerine kaydı silinir. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

(TiirkOkutmaKunrımınunİdare Teşki;atı) 

1 - Umumi Hey'et 
2 - 1da.e Meclisi 
3 - Kıu-um Merkezi 

B E Ş İN C İ F A S 1 L (!-Umumi Hev'et) 

Madde 18- Umumi Hey'et: 
En az iki scnedcnl>e·i Kurum nzalığıı, 
da bulunan ümil azaların !ahir iızn
lardan teş~kkiil eder. 

Madde 19 - Umumi HcyH yılda bır dda Darfü;ı;a
!akada pazar l{i.i.nü <·ı<li topıantı:;ını v~,_ 
par. Fev,{aliıdc hö ~r~c ısc Jd;.r<! Mec
liı;ı ve)-r.ı. Kurum :ı7. ·ı ın t'Jl .:lz b<•ştt 
bir nin t.a <:bi ilt.: n\. \' :..ie ~üplanır. 
Ji • iki topl{1 ;ıtıtL l:ı Jju"nı ll .. rı lfızım 
p;e!<·;l izahır (":.1~1·1 14 \C 1 

' :ı.ntının 
,gtinti, saati. ~eri Y•. rıı:".~~:ı·rıl ı L'n ..ı.Z 

Ü<..' gün evv~l uünlük ilı.i ~~ f.l• .. ··ve ilan 
ı..t· hükluıı"C!C' ha':Jc~· "•ri1iı. 

Madde 20-Toıhantı: I-icr ne s~ • rııc t.J~ı •Jls 1 

~<·riyc bırtL·ıl<lı,21 t ... 1ıroc az 1 l·Piı..t 
ç.:ığ"ırılır ve gçri b r.ı!·. -T"l' ~"lx 11• ... ı 
top!ar:tı günü; t.aı.! ·e ypri ı (' tı.,.ı 
mhı iki gat:et~ ilf\ i!a11 ,e(ı; i. ~; .:_ v;.ı 
hü.klHn1.'tı d-. bil:tiı lir. Un~UMİ he.\'L-'f 
top._ antHu hi.r rlı ·f:ıdr.n zi y.o:lüP ı~erıye l> 
r'1k ılmaz. 

Maıltie 21-Heyeti um,ım \ " 
:ılınc.n ın::;ddt-~lt.:r ı. 
Tı\t:YCUt ftz<.Ulln \'İf 

y .ıınız , tı 
: ak\· ,. t li 

(lC.. 1' i 

..ınıey«. 

,·. v. 

nıüzakcr{·si is.t<.·nı.t·1 hu nıec 1 

l'l:O ruzn~rne). kond ' • .'c..: • 
zavı rnevcU<lPnin l'k~c~· .. \ l iy!e verilir. 
Her azanın yJlnız bir ff!\ i \." t•ct!r İç
timada l'flZ!J" bnlunın1v::ını .... ·dun birini 
rey vermt•vc te\'kil t:.'dPn r.ı. 

M<ı1dde 22 -Asai(ıda.ki ıınsusbı .ı ya haz umumi 
he~·et taraİındnn kr-ar vcriliı·: 

A: A.nn nizaır.:naırıt'nin tndili. 
B: Hesa~Jlarııı • i:dk ve t.:tsrlikl. 
C: B'it ·enin tetkik ve tasdiki. 

D: Kunımun f,.,ı:;. 

l'd:add. 23- Umumi Heyet topl:ıntısı•ıda :nfıza
kere; Reis v~va veki i lnılutınn "idare 
meclisi reisi tarafınc~n arıhr ve umur..-ıi 
heyet ara,ındun celscvı idare etmek 
üzere bir reis ile müı.1.kt:!re mt\vadının 
zabıt ve tahriri kin iki katin sodlir. 

Madde 24- Umumi hı>yeı,in müzakere zab.i.laoı ve 
kar~_rları reis VP kittiph:l' tarafından 
imzalananık ınııhafaz t>dilir. 

Madde 25- Umumi he\d toplantısmda id.,, ~ hq c~ 
tine seçilecek azanın hüvıyetkn L<! ana 
nizamnamede yapılac:ık tlei'(işıklik lcrin 
en az bir hafta içinde o yeriıı en büyük 
mülkiye funiri:nc bildi,..ilmt•si nıecburi
dir. 

Madde 26-1 ü. k Okutma Kurumuııuıı keaoi ken
dini feshe karar verebilıne,;i kin ana 
niz~ınnameye ıtörc topl~na~ak olan u
mumi hey'et azalarının en az ii('te iki· 
siniu huzunı ve bizzat Ba~vekilin bu 
toplantı"a riyaset evlcmesi ş:ırltır. Bu 
suretle ekseriyet hasıl olmadığı takdir· 
de ikinci defa içtima için 20 ci zn,1dde~ 
ııöre iıza davet edilir. Bu davet üze
rine toplanacak azanın sayısı ne olursa 
<ılsun ku:umun feshi keyfiyetinin mü
zokeresi caizdir. Ancak bu suretle ya
pılacak ictima ve müzakere sonunda 
fesih hakkında verilecek karann mev
cut azanın üctc iki eyi ile ittihaz o
tunması şarttır. Kurumun fcshı hak
kında müzakere etmek ve karar Vt'T· 
mek üzere toplanacak umumi hev'et. 
lerde hükumet komiserinin hazır bu
lunması sarttır. Fesih hakkında umu
mi hey'et<X! verilecek kararın vilayet 
makamında tasdik olnnrrıasL lazımd>r. 

Madde 27 - Umumi Hcy'et aıiye1' toplantısında 
, 22/23 cü maddede gösl<'ı·ilen işlerden 

baslrn idare raporunu dhıler ve tamam
lanm.ıısı ııerel<'li M'<Crlisi Idare fı.zalariv
ae ııelecek yıla kadar Kurumun mııar 
melat ve hesaplarım mürakalıE için iki 
müfettis şecer ve muvakk~! fı•alann 
memuriyetlerini tasdik eder. 

A L T 1 N C I F A S I L (2-İdare Meclisi) 

Madde 28-İdare :Meclisini ' resmi v hus.ısi iş
lerde reis temsil ede;·. İdare Meclisi 
her vı.J o yılın muıımele ve hesaolannı 
ve j!elecek yıla ait biitçcyi l'mı>mf 
Hey'etin tasdikini' arz ede"· 

(Arktuı 5 ine' sa11fnda) 
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___ .... -- - -· .e ::- "'"_j- Piyango bayileri arasında ciddiyeti ve doğrn sözlulüğü ile şöhret bulan 

Her zaman 
Bu keşidenin 

olduğu 

büyük en 

gi_bi daima 
ikramiyelerini yine 

birinci ••• Daima en 
CEMAL TEK KOLLU 

önde " . . 
verdi: 

!irinci büyük - ikramiye l 150.000 LIRAYI Birinci keşideden itibaren devam eden Osmanbeyde 
Afitap sokağında 58 No. da Bayan Nebahat 

İkinci keşidede biletini almaktan vazgeçerek işbu bilet Piyango Direktörlüğüne iade olundu. 

BAYAN NEBAHAT BÜYÜK İKRAMİYEDEN MAHRUM KALDI. 
edercesine devam Birinci keşidede . başladığınız DİKKAT: ediniz • bilete kadar • 

ınat sonuna 

2 -

4 

İkinci büyük 
ikram:yc 50.000 L i R A Kadıköyünde Çiftehavuzlarda 238 No.da ŞirketiHayriyeFab

ri.kası usta başılarından Vehbi usta 4369 No. biletle kazandı 

3 

-
Üçüncü büyük - ikramiye 

Dördüncü büyü!< 
ikramiya 

25.00 
12.000 

YENİ TERTİP 

L 1 R A 
i R A 

BİLETLER 

Adres:nin teşhir~ni arzu etmeyen Bay Leon 
27256 No. lu biletle kazandı 

Eyüpte Orman Koruma Talhngahında Baş 
Hüseyin 6025 No. lu biletle kazandı 

GELDİ ..• 

Çavuş 

Acele ediniz, son giinlere kalmayınız. 

ÇOK DİKKAT. • • 
Bundan sonra Piyargo çc kiliş günlE'rl her ayın 7 sirdcdir. 

Taşra siparişleri vaktinde sür'atle gönderilir. Kısa Adres: 

(İST ANBUL TEK KOLLU CEMAL) kafidir. 
60.000 lira kaza.nan Bay nhbi 
Usta pualarııu Tek Kollu Ceıoııl· 

4en abyer. Hiç bir yerde şubesi yoktur. 12,000 lira kuan.a Başçawş Bay 
Hüseyin paralarını Tek Kollu 

Cemalden alıyor. 

Adres: Eminönü Tramvay Caddesi: 27 No. TEi( f(OLLU CE!'v1AL GİŞESİ Sahibi W.alOI Gazi Emekli Subaylardan Cemal Güven 

Bir Rumen vapuru' 
dün karaya otur uı 

(Baş tarafı 1 incide) mağa çalışmaktadı~. 
kap eden Güneysu vapuru ile Fırtına yüzüoden evvelki ak • 
Karadeniz vapuru da Polatha • sam Beşiktas önlerinde bir de -
nede kalmışlardır. niz kazası olmuştur. Burada de-

Dün Lmanımızdan Karadeni- mirli bulunan vapurlardan Latif 
ıe hareket eden Cumhuriyet va- kaptan idaresindek.l Sebat şilebi 
ı>uru da müthiş fırt.na karşısın- demirlerini taramış, Raif kap-
da Boğazdan çıkamamış ve Bil· tan odaresindeki Zühal şLebinin 
:Yükderede de?n;rlemiştir. üzerine düşerek hasara uğrat.ınış-

Dün Iskenderundan limanımı- t ır. 
za gelmesi beklenen E+rüsk ile Sebat vapurunun burun tara-
İzrıiirden gelecek Kade~ vapur • fındaki uzun baston Zühal vapu-
lan Çanakkale limanında kal • runun kaptan köprüsü önünıte-
nıış!ardır. Bugün gelmeleri muh- ki arka gırandi direğine çarpmış 
temeld:r. Karabi.aadan gelecek ve duek parçalanarak kaııtan 
cılan Saye vapuru Marmariste • köprüsünün üzerine düşmüştür. 
clır. Havan:n açmasını bekle - Kar.ıtan köprüsü de kısmen par· 
tnektedir. calanm1ştır. 
İmroz hattında işliyen Bursa cTIRHAN• ın KURTARILMASI 

V~puru da Çanakkale lirnıınına tlMi:TLl:Ri KUVVETLENDİ 
eıgınmıştır. Bartuı 1)0Stasm1 ya- Alanya sahilinde lt~raya oturan 
ııan Ülgen vapuru bala Amasra- Tırhan vapuru hakkında Alem • 
dadır. dar tahlisivesinden gelen bir tel· 

BİR RUMEN VAPURU s zde havanın düzeldiği ve va-
KARAYA OTURDU purun bir numaa:ı anbarındaki 

Fırtına yüzünden dün Çanak· suların, teknedeki vara cimento 
kaleye tıclmckte olan Romanya ile kaoandıktşn sonra, tamamen 
band ralı Bulrrest v•puru kara • bosaltıldıi!ı bildirilmiştir. 
Ya oturmuştur. Vapurdan alınan Vapurun şaft daires'yle ku • 
telıl:zdc pervanesinin b<ı:tulduı:tu manya anbarına sızan sııo:.ar d::ı 
Ve bu sebeple İmrozun ş;mali şar- kendi otomatik tulumbaları ile 
kısinde karaya düştü,i'ıü bild:r .1- boşaltılmıştır. Simdi iki numa-
ıniştir. Saruz tahlisiyesi vapu • ralı anbardaki sular bosaltılmak-
ı-un imdad,na gönderi'ecektir. tadır. Vanurun altındaki kava· 

KARAYA OTURANLAR lor dinamiCoe parcalannınktadır 
KURTARILAMADI Kurtarma is.ne lfmm olan bir 

Dört gün evvel Çanakkalenin cok malz~me ile dinamit, keres-
Akbaş mevkı:inde karaya oturan te. nı 0 ranııoz ustaları ve müte-
İtalyan balıkçı gemisinı fırtına· lı ssıslardan mürekkep bir hevet 
nın şidde'.inden kurtarm;ık ka- dün aksam limanımızdan hususi 
h:ı olamamıstır. surette vak'a verine kalkan Er-

Evvelki gün Çanakkakııin Kc- zurum vaourivle eönderilmiştir. 
l><!Z mevkiinde karaya oturan İ· BHıassa havaların düzelmesi va-
talyan l:and ralı Ariwva f'az ge- nurun kurtarılması fun.ctlerini ço-
rnisi hala keı,di kendine kurtul- italtınıştır. ' 

~~~~~~~~~~! 

Dsvlet Deniz yolları U. ~1üdürlüğünden 
-ııım--l!lll!l!lll!I .,.,...,._ • • -,· M 

d 
İdaremizde münhal bulunan 150 lira maaşlı gemi tabipliklerine 

okt.or alınacaktır. 
d"" ~~~l:i __ öğrenmek üzere evrakı resmiyelerile birlikte Umum mil
ru~rlugumuz Zat İşleri Müdürlüğü.ııe müracaat etmeleri lüzumu 
u;uı Olunur. (324) 

Tiirk Okutma Kurumu Esas Nizamname.si 
(BaştaTafı 4 iincii sayfada) Müfettiş namile arasından seçecel!i bir 

Madde 29 -İdare Meclisi iz:ılarınırı her yıl üete zat m'1rifetile yapabileceği gibi bu lü-
birı ddisı.r ve yerlerine Umumi Hey'- zumunda 31 ci maddede ad.ııın ııecen 
etce gizli reyle baskaları seçilir. De· encümenlere yaphrılll<hilir. 
ğistirilen azanın veniden seçilmesi ca· Madde 35- İdare Mecl si, mürettep adedinin İııtan-
izdir. Kurum müdürü bu medsin A- bulda bulunan azanın yarısından bir 
zavı tabiiyesinden savılır. fazlasile müzakereye başlar ve mev

cut azarun ekseriyet reylerile kaı·.ar ve· 
Madde 30- icjare Meclisi lzala:'l hizmetlerini üc- rir. 

retsiz olarak (labriyen) ifa (der. Madde 36-İdare Meclisi, en az on bes ııünde bir 
Madde 31-İdare Meclisi azası, her v.ıl ilk toplan- defa top.anır. Sırasile üç toplantıda ö-

tılarında icierinden eizli rev:e bir sene zürsü' olarak bulumnıvan aza ıstifa 
için bir reis ve biri (Okutma işlerine) etmis savılır ve verine Umumi Hey'e-
ve dii!eri de (Muamele ve hesap isleri) t n son toplantısında hazır o1'an iza-
ne bakmak üzere üç kiııilik iki encümen run ekserivet reylerini kazanan kimse 
secer!er. J?et·rilir. Ekseriyet reylerini kazanmış 

Madde 32- İdare llfodisi reisi, İ:!are Meclisine ri· kı:mse bulunmazsa İdare Hey'eti Ku· 
yaset cd'l'r, Ve Kurumla müesoesekrı· rum azasından noksanını tamamlayıp 
ne lmfet:e bunlara ait emlak ve akan Umumi Hey'etin 'llc tonlantısırıda tas-
kanuni hükümler dairesinde tasarruf vibini ister. Bu aza verine ı;ıeldij!i za· 
eyler. Mahkemeler ve sai~ meclisler tın müddetini tamam!ar. 
ve müesseselerde. velhasıl lüzumunda Madde 37 -td,.,.e Meclisi, Umumi Hev'etçe veri· 
fıer verde ve bilhassa her nevi alım ve len lı:şrarlarm ne suretle tatb"k ve icra 
satımda Kurum ve müesseselerini biz- edildiğini ve tatbiki mümkün obmyan 
zat veya bilve1<ille temsil ede_r. Darü~- veya eeciken mes'elelerin sebeplerini 
!efaka üzerinde bıfunan tevliyet vHı· Umumi Hey'ete bildfrir. 
felerini de ka-nun ve vakfiyeler hüküm· 
le: ine ıı5re ifa, Meclisinin kara~la.rını Madde 38 - Kurum merkez"le müesseselerin ida-
iı>faı: ettirir. Kurumun icra amirıdır. resi t.arzı ve memur ve müstahdemle-

Madde 33- İdare Meclisi, Kurum ve ınüessesatı rin vazife ve sa:ahiyetleri İdare Mec-
varidatının çoiialmasına ve mülk ve a· lisince yapılan bir talimatnameye t!I· 
karl.~rımn verimli bir hale getirilmesi· bidir 
ne gavret ve okul ve müeS!Psatm_ı U- YED 1 N C t FA S I L (3-Kurunı merkezi) 
rou.mi Hev'etce musaddak bütce'erı da-
iresinde ihtimıımla idare ve mübavaa5ı Madde 39-Kurum merkezi, bir müdür. bir mu-
Pe: ekli emval ve e!;vanın u<ulüne tev· hasibi mesul. bir katip ve bir vezne-
fikan alınm~sını temin ye okul ve ku- darla lüztmıu kadar memurdan terek· 
rurrun bütün memuı- ve ö~etmPn'eri· küp ede:', bunların vazifeleri talirnat-
ni nasb v<> azil evler. Mektepleri Cum- namedz musanahtır, 
hurivet Kınunları hükiim'eriııe V<' a>- 'Maddc40-Kurum Hüdürlüifü, K'-lrum ve mües-
r>ıı ih\i,,aclanna uvırun halde irfarl' seselerinin bütce~erini tatbik eder ve 

· cd?•. Umumi Hey'ette konu<ulac•~ sarfiyatın ita amiridir. İdare Meclisi 
şevler;n ruznamesi ve her türlii t•h: mukarreratını infaz eder ve Kurumiıa 
l'T'~\namevi t<'rtio evlec ve u,...umı ımüesseselerini daima mürakabe eder 
F v•,.te verilerPk r~"nr ile l!'~Tecek ,.,] velhasıl bunların idaııesi hususunda 
bütresini hazırlar. velhasıl Kırrumu_n ildare Meclis' reisinin talimatnamede 
bütün i<'erini kanunların hükümlP·~- musarrah oldu€u üzere icra vasıtasıdır. 

~·llll·~ 
Ankara kıu::y~su 

- D.ıU.GA UZUNLUCJJ 

ı T.A.Q.H,,au•M- n ... I 
T.A.P. 31.79 m. 9465 ltcs. %1 Kw. 

1639 m. 138 ıı: ... 1%0 Kw. 

12 2. kanun Cuma 
12.30 Pro_gram, ve memleket sa· 

at ayarı, l~.JJ Ajans ve meteo
rolııJı habe.leri, ll.vO Türk mü· 
zıgı (pi,), ı;ı.:ıu/14- Mu<x Ka· 
rışık hatıf muzık (pi.), 

18.- Proı<ram, ve meı:ı;.leket 
saat ayarı, ld.Oa Tüü mıız,;:ıı: ·ı ür
kü..er ve oyun havaları, Sadı Ya· 
ver Ataman, 18.20 Turk ınüzıği, 
Çalanlar: Fahire F.,rsan, ltctık 
1"ersan, Cevdet Çağla, 

1 - Okuyan: Necmi R:za A· 
hıskan: 

ı - Sultanyegab pe~"eVi, 2 -
Dede • Sultanyed.h ·~ ııemat 
(Nihan ettim seni), 3 - Lemı • 
Sutlaniyeiah şa.·k;: !Andıkça 
ııeçen .ııünleri), 4 - Arif Bey 
- Segah şarkı : (Dülbül yı~tiş r 
bağrımı hun etti ngaııın), 5 -
Arif Bey· Muhayyer sarkı : .ı::y 
atıeşi gam bağrımı vak ı, 

2 - Okuyan: Radife Erten: 
1 - Sel. Pınar - .!'.ürd. Jliraz

kfu- şarkı: (Ne gelen v11r ne ·ha· 
her), 2 - Musa Süreyya • Kü:d. 
Hicazkar şarkı: (Gıi!ı d'>Amıy1-
cak) • 3 - Arif Bey - Karcı!!ar 
şarkı: (Yıkma sakın hurci n·'na
hım fek-k), 4 - Lemi - Karci
i!ar rarkı : (B T gö:,ııe ol beni 
peşinden koştur), 

18.- Serbest saat. 19.10 Miem
leket saat avarı. Aians ve meteo
roloji haberleri. 19.25 Türk mü-

Beyoğlu 3 üncü sulh hukuk 
mahkemesinden : 

Ziraat Bankası tarafından Ga· 
!atada Gabay hanında 1 inci kat• 
ta 1, 2 No. da mukim Kazın1 Ka
vur aleyhine açılan 140 lira a•a· 
cak davasının muhakemesı. neti· 
cesinde: Müddeabih 140 Jıra • 
nın dava tarihi olan 12/ıl/939 ta
rihinden üibaren % 5 nizami 
faiz ve 7o 10 ücreti vekalet ve 
masara! muhakeme ol& ~(·2i 
kuruşun dava edilenden bit'.ah • 
sil davacıya Hasına 14/12/939 ta
rihinde gıyab~n ır;; ... rar ver!lı11ış 
ve dava 4!dilenin ika,,-,etgiıh nın 
meçhuliyrti naselıile ış bu ka • 
r~r hülnsusı da\·a edile11 hiiı~iim 
bülasası makamına kaim olm ık 
üzere 20 gün muddetle ı~n ,. 
nur. (23459) 

""' :ıiiti: Fasıl heyeti, 20.- Konut-
ma (Miıli Kahramanlık menki
bekri), 20.15 TEMSİL: Kö.v\lJl 
bavkusu, Yazan: Tahir O!gac. 

21.15 Serbest saat, 21.25 Mütilı; 
Riy aşet cmnhur Filarmonik or· 
kestrası (Şef: Dr. Praeto;:ius), 
1 - L. Van Beethoven: Promet
heus uvertürü, 2 - F. Mendels
sohn Eartholdy: Hebrid.er uve--.. 
ıürü, 3 - A. Boieldieu: Le Cai, 
Baghdat uvertürü, 4 - A. Boro
din: Üçi:ncü (Bitmemiş) Senfoni. 
la minör 

Solist: Ferdi Stat.zer. İstanbul 
Konservatuvarı muall mlericdeıı. 
22.15 Memleket saat ayarı, A· 
ians haberleri; ziraat esham • 
tahvilat, kambivo - nukut bor
aası (fiyat). 23.ZS Müzik: S ılist
ler (pi.), 23. - Müzik: Cazband 
(pi.), 23.25/23.30 Yarınki pro.f(• 
ram ve kapanı~. -
SAHİBİ: E. İZZET. NFSRiYAT 
DİREKTÖRÜ: A. NACİ. Ba>dd 1ı 
yer: SO.N TELGl~AF Bas.mQvi 

ne göre idarede tam salahiyet sahıbı· 'Madde 41- Umurr.ı .Hey'etin ktimaa davetine ait 
dir. :muamelatı ıfa eder ve Kurumla Da- İstanbul Elektrik, T raı;ıvay ve TCnel lşleimeleri 

Madde 34-İd•~e Meclisi, Kurum ,.e mü.-•Psele: rüssafakan_ın ~ene hesaola:ını ve bütçe- Umum Müdürlüg" ünden 
r·ndeki devamlı kontrol unun Umumı ______ Je_r_inı tan~~-İ-da-~e. Mec:is ne verir. 

I d 
ı - Muhammen bedeli 2058,76 lo'ra olan Siliıhtar fabrikası kazan 

Istanbul Levazım Amir ig" in en: ı Dr. Hafız Cemal dairesi tenv:rat tesisatı aç.k eksil!meye konmuştuı:. 
2 - Muvakkat teminat 154,41 liradır. 

2 No. lu Dikimevi terzi ,.e çadır kısımlarına g~ce ekibi için işçi (Lokman Hekim) 3 - Eksiltme 24/1/940 çarşamba günü, saat 15 de Metro 'ıan hl· 
alınacaktır. Bu ekip on beş ıünde bir gündüz ekibılc tebdilen çalı· DAliiLlYC: MÜT AHASSISl ,. nasının beşinci katında toplanacak olan arttınna ve eksiltme ko-
şacaktır. İsteklilerin aşağıda yazı'ı vesaikle Toph:ınede 2. No. lu Divanyol~ 104 misyonunda yapılacaktır. 
Dikimevi müdur·· Jüg"ünA müracaa!ları. M h ı p 4 - Bu işe ait şa;tnameler idarenin levazım müdu"'rlu··g·u··nden ..,. uayene aneı ıaa.t eri: 111zar edil bili 

1 _ istı'da l b S pıorasız tedav:k e r. t.rrıt u film 2 • .> • 6, alı, İs 1 l . k 
2 - Polisce musaddak bli.lnllhal wrııkası (',,. ~rt••i ı). ~5. r •. ., j . 5 -:. tek _i enn anuni Vf:31kal::sı ve muvakkat temin~tları lfo 
3 _ Tifo aşı kağıdı (1074) (119) ~--••••••••• ilin euılen gun ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. (112) 
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HER AY OLDUGU GİBİ 

Bu son keşidede dahi; ·yine en büyük 
ikramiyelerin hepsini 

NüM~T /A~lb/A 
ın 

S.oimli H rıfrnlrı elli Piyanıo Krnliçui 
NiMET ABLA 
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BDU VEREREK R 

·- l 
J AZAN D 1 ınnıınıımnnı~~ı KORLARIN R u u K 

• 

,000 lira bunaa Çengellıöy 
Hamam arkn •ı 1 numırrııdıı 

Bayan Şerd Gürer 
Nimet Ablanın uğurlu elinden bilet alı11 en büyük 
Jıuamiyeyi kazanan Fenerde Kiremit mahdleııiııdo 

4 numarada Bayan Vesile 

Nimet Ablanın 'Uğurl11 elind ., 
bilet alıp büyük lkramiyı · vi 
kaıannn Eyüp 38 ncı ol u 1 

llj:relmeni Bayaıı Leman 

50.000 
25.000 
15.000 
12.000 

Lira 
Lira 
Lira 
Lira 

4369 numaralı biletle izdihamdan dolayı isim ve adresini 
bildiremiyen bir zata 
27256 numaralı biletle Çengelköyünde Hamam arkasında 
No. 1 de Bayan Şeref Gürel 

14562 numaralı biletle Kadıköyünde Bay Ahmet'e 

6025 numaralı biletle Sarıyerde Bayan Mükerreme 

KAZANDIRDI VE PARALARINI TAMAMEN VERDi 

1··-····~...----~--iiieii.ii-ftnii~--c:;i(li;;ij-~li~~-··--···---..~····---
t NiMET ABLA, kazandırdığı büyük ikramiyeleri hiç bir namla on para kesmeden paralarını derhal veriyor i Sayın müşterilerim bizzat gelip para!arrnı almalarını rica ederim. i 
et+++•••+-+••··········------·--·-----------------·----------.-----···-·······----· 

Milli 
Nazarı 

l•yaogonun yen•ı bı·ıe lerı• geldı.. Birinci Pilanı çok zengindir. ~on günlere kalmadan biletlerini 
NiMET ABLANlN uğurlu e!indcn alınız 

D•kkate ( ~illi Piyangonun keşide günl~ri değrşmiştir. Birinci keşide 7 Şubat, ikinci keşide 7 Mart ve 
l İ Uçüncü keşide 7 Nisandadır • 

• 

. ~~~~~--~--~~ 
Birinci keşidenin en büyük ikinci keş idenin en büyük Üçüncü keşidenin en büyük 
ikramiyesi ao.rıoo Liradır ···-- ikramtyesi 100.000 Liradır -..--- ikramiyesi 150.000 Liradır ----- ...... Biletfn bedeli 1 Liradır Bire.tln oecfeU 1 Liradır Biletin bedeli 2 Liradır~ 

Taşra siparişleri muntazam ve seı·i gönderilir. Hiç bir yerde şubesi yoktur. 
ADRES: Eminönü Tramvay Caddesi No. 29 - 31 Telefon: 22082 

imet Gişesi Sa . i 1 M ET A B LA 


