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ŞiD ETLi" ZELZELELER DEVAM EDiVOR 
Şarki Karahisarda tahammül AV~~-~A HARBi VE BALKANLAR 
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edil m iyece k soğuklar başladı Bul _ar"stan Balkan a~tantı 
a g ırme e da e e ılecek 

Köylerd~ açıkta ve an az altınd ela-• ~ ..._, 

Heyet.fmizin i Balkan devletleri harbe ketzedelerin kurtarılmas na ç:alı~ılıyor 
s ~! g a~aki \ karşı tedbirler alacaklar ... ,,. . . ,, . ,,, • • 4 

Yunan Milletine 
teşekkür ederiz 

Daha ilk •ürıünden itibaren lelaltdimi:ııe ort:ılı 
olan Yunani•tan, frlalı.ı:ııedelerur.ize yOTdımda 
6ulunm;ılı İfın m•rniııJıet 6lfü•ünde faaliyete •ef" 
mtllle bir lı:ıt dah1.1 ıülıran oe minnetimiai iMi 

ao.ıluıamuzu kaz"nt"'''"· 
-==~-. - =-- ·=· "'----==-=--===== 

Yazan: Abidin DQver 
Türkiyenin uğradı~ zelzele 

fe..._"U~ .arşı ""'"'°'&& t1ı~.ol lrC 
l..'*W\U w.ı.uıııu.ı~r W.)' uk a."~a 
&Ubt.Ui&,.&U'. 1.tllD)'bW h..:.·ih"ll 

L~ tıu",.........,. ·.ı....-... )eye ı.au -
) eoer "le.& 11.ri)O.lt ~ iO YC p;ora 
>'U..ınu )apwar; b ... 11 ııa )"lıa· 
)ül'.'8J'. ruawız.&ll buywu""•" 
!.ıuııı.uı.aa l'<'S....Warı.ıı n•a..:..ı 
lı.ı)JUewıoea a.ı)'ı."e manevı ı.ıy· 
llıel.&Q.11' llJ, biZ.i JllU\~~~ ~...., .. 

;r .. r • .bu aı.c.,..ap ) aru.ıu.11rı ) a
pan milleut.T..n bUI 0.U~Ullf.lU" .. 

k.r1D.i, )'UaDU2a ıııerneın MU' • 

IUdL u..Lewater.W &u,·crt:K ıe .. 
...... ur "e DUDnCl QU)'U)'OfUZ. 

)..u dostça, İJb&IKll "e cnıwııı.,rl 
J.ueıumt.Tı, ıwıı wıuımanıı>M> u-
1.\:.rt', baı.nuruza ve v.tıcoagımııa 
lı.a)'oewyonız. 

\'claaız, ıınutkıııı '1e nankör ol
mı) ıın '1 urK, bu)' ıe bor ıe.. ..... et 
&•uncıa goruu&u uosU114.'ll ve ın
&iUlıyeu, yar .. JJJll h.ç uuulDU)'a
CMa.,ır. ııu ıvıııgı unuuı~ao....,ı .. 
nuz eJJi, \.sta.ı.ı.uloaki ıı.waası 
:L.uuar bue teı.u.el1ıuac a.aiUJl 
~..,.o.,t:l'llllj'CTe" &UbUI '°'wa ı.a -
ı. ... ııoen kuçu.k n.r )'a11.ıınoan 
""lll kaçman ve, fe1a.t1ı.euml2..l.D 
L~uı.erıne U&;J"aoığı zaıuan ken -
ClJ.aı.ıne yaro1111 ewış o.uugumu -
ıtu a.ıe .luu..rıa.ıw)'an hır ııwıe -
Lıı bu laıı.aynısmı oe unulmıya • 
ca;;u. 

ı.u mukadıliıneden 10nr11, zel
:ıı.ııe bmıcrıe 'l'urı.u ıatıı uyku -
6t.&.Uoa wuuruu~u ve au,Uu\J evi 
3'ı1<.1ıı:ı ıtaınan, ılk tesır ve ala· 
l..a)'ı ıı.oa.eren, ili< )'arııım ıeıw
t.ıuıe "ııııınan dosıunıuz )tuna -
n.&<a.ıcıan lıabselıneı. ısti)'oruz. 

daha d~mı•~ıc nıinu etmiş, bls
tiL Ve ruuı tur mab.1.yet aUUJŞlır. 
.'J tu::'\>1ıo,Y'l.!t .. t nr P: •tıı\uoa nwuedi
lcu ~'-Kı ,;\•bil~' ~aaı·uı.lıız, yeni 
vatanıarını ~,arı '! ıırluye bahne 
koyou-...nr1 gu.u, garoı 'ltakyn<la
ki E<>yı.aşııırımı.ıııı 1"l11buulaki 
lt..u2' yurtUışıarınuz du 1.'urk· 'kg .. 
nan mılletıerı arll5.nda.ki dostlu
gu, halk tabakB•Rrı arasında lmv
vetJendır~o bagJ11r olmu~l~~oır. 
Osmaııh hnpuralnrlııı:u iıc diın
ku ~tınanı.ıı;ı.an arasında bu un-

1 
surlar, bi.r miil'adele vcjlılesi olur
ken ş.ındi, Tıirkıye Cwnhuri)'eti 
ile bugünkü Yunani~tan arasın
da, anlaşma, yakla~ma n seviş
meyi artıran birer "arlık olmuş-
lardır. 

Yunan Başvekili M etalısas ile 
Türkiye Hariciye Vekiıi Şi!krü 
Sarııçoltlunun yeni Rene müna -
sebetile teati eWkleri mesııjlıır, 
Türk - Yunan dostluğunun yeni 
bir tezahürü olmuştu. Tth'k fe
lalııetzedelere büttin Yunaııis 
tanda yardım edilmesi Hn, J\ole
taksasm n srettiği ve ıırndaki 
dostluı(un en lmvvPtii bir delil 
ve ni•anesi olan ~u mesajın sa -
mimi lisaııma bakınız: 

•Çözülmez bağlarla ve sıkı bir 
ittifakla bağlı bulunduğumuz a-

( A1 ka" 3 Üı•cii saııfadal 

ABIDJN D.\ VER 
------------
Dost devletle
r in yardımları 

Yeniden parA ve 
eşya gönderildi 

Ankara, 12 (/KDAM Mulıabi. 
rinden} - Lahor'da islam cemi· 
Yeti reislii(inden Cumhur Reisi 
İsmet İnönüne gelen bir telgraf· 
ta ha:eketiarz felaketi dolayısiy-
1! teessür ve taziyeierle, bu fe
laket:redelcre yardım ol:aral; 1100 
İnıı_iliz lirasının ııönderildi~i bil
dıtılınektedir. 

Ranp;on'da te,;ekkül eden vaı-
dun komilesiniıı de felaketzede
kr için 2000 lnı!iliz lirası topla
dıjı, lel.~rafla bildirilmiştir. 

Di.Per taraftan ııelen rn.ıVuma
ta naz;:ınn. Filistin Yahudi ce
maati tarafından felaketzedeler 
idn 600 İr.giliz lirası kıymetinde 
sıhhi malzeme kberrü edihniş 
ve mcnık-k..ıtimize ıtiinderilmiş
tir. 

Kudüs ve Hayfa Beledlveleri 
tar.ıfııulan vtizcr ve Nablüs Bele· 
di"OEsİ ilı• meclisi islıim tarafın-

Soğuk ve kar fırtınaları f ela
ketzedeleri tehdit ediyor 

1. emasıarı iı • 
1
/ Prens Pol, Kral Karolle Yugoslev. 

Köseivanof bir Qumen hududunda görüşecek 
;, ziyafet verdi ı 
i
1

j Sofya, 12 (A.A.) - Bulgar , J 
Ajaıısı bildiriyor: 

B. Menemencio<{iu ve ya - ( 1 
nındaki ııalı,i~dkı bu ı.l'bdh (' 
•arayın husu i defterini imza 
Ptmi~lerdir. ( 

11.30 da B. l~ııemencioğlu '( 
Başvekil Kö<eivPnofu ziynTet ı: 
etmistir. 
Saat 13.:10 da Basvekil '1e ll»
yan Köseivııuof bir öğle zl
)'deti vernıi~tlr, Liypfette Türk 
misaiirlerden ba,kn Türkiye 
elçisi B. Örcer, Yuı:oslnya, 
Romanya el~iieri, Yuon" mas· 

J · Jabah:lizBTı, Kralm ınümes•il
• lerl, Bulgari>tanın ' e"ki .AnkR-
~ ra elfi~i B. Kri•tnf, Harieiye 

Umumi Kiifibi AllJnof, Hari
ciye müdürleri ve Tiirkiye el
çliik memurlan hOZJr bulun -
muşlardır. 

Er?.in.:an, 12 (İ1WAM Muha -
b!rinden) - Fcl,'\kı;ıt anhasında 
tahammill edUemiyecek derece
de şiddetli bir soj!uk büküm siir
mektodir. Kar :Lrtınası do bü'.ün 
şiddctile devam elmo>ktedir. Köy
lerde açıkla kalan !eliiket2ed,.le-

oirL. 

rin soJtuktıın donmalarına mey
dan vermemek için imdat kolla· 
r. son gayretle çalı~ıyorar. Diğer 
taraftan sarsıntı her tarafta de
vam etmektedir. 

KövJ.erdekl kazadelerei teh
___ <_A_rkusı_ 3 üncü sayfad~!_ I 

SOVYETLER SULH iSTiYORLAR 

Hıtler Fin • Rus ibtilafının ı 
halli için tavassut edecek 
!İngiltere Finlandigaga geniş 
yardımda bulunmı.qa başlıyor 

Loııdrn. 12 (A. A.) - Da!ly Eks- dan istifade etmek hakkı verildi-
pres ~aze~iniıı Am~terdam mu- P;ı ve şarkta Finlandiya ile olan 
habiri".lin bHdiritiğine göre, Hit- hududunda teslihat yapıldıP;ı tak-
lc: in Stalini sulh tekliflerinde dircle sulh müzaket'E'lerine l(iriş-
bulwıır~•g" ıc~vik ettiİ(ille ve la- mel!e ve Finlandiya ha: binden 
vas,;nıtü bulıımnai!a hazır oldu· vaz ~ğe hazır olduğunu bil-

irumı Von Ribbentrop va,;ıtasile d~~~~. 12 (A. A.) _ İyi ma-
kcndtSintı bildirdiiiine dair Ams- l lümat alan mahafilden öP;renil-
terdarl>ii bazı Jı,11>Prler g<>bııekte- 1 
d

. ''"- b' ,, · n aore ver- diiline pöre, nPilterenin Finlan-
ır. """"''"" ,ornın" ~ ' dı d h . d . di~i cevupt Rusva Ballıkta ken- ı 'yava yar mı a a .. zıy~ c genış-

disine deniz üsleri ve Pdsamo'- (Arkası 3 uncu. smıfPtl· l 

Fırtına yüzünden Vapu;ı 
seferleri yapılamıyor 

kavururken Avrupayı soğuk~ar 
Amerikada sıcaktan Ölenler var 

Karad"nizde ve Marınara de
nizinde şiddetli fırtına devam et· 
mektcdir. Liananla:a sığınmış 

ı olan vaımr:.:ıroan bir çoJiu hala 
di'nize ~ıkam:ımışl:ırdır. 

Karabiaa postasını yapan Sey-

ı:ıurları Pokıthanede beklemek
tedirlet'. 

Mısırda Alman 
casusları 

Kahire, 12 (A.A.) - Başvekl· 
lin emrile bazı Alman tebaaları 
tevkil edilmiştir. Muvakkaten 
serhest bırakı lmıs olan bu Aman
lar bu serbestidPn Almanyaya 
malumat göndermek için istifa
de ediyorlardı. Evlerinde vesika 
w si.ah buluımıustur. Tevkif edi
lenlc:rin adedi 27 di:. Bunların birj 
coı'l'u Süvevste lkaııl<!t etmekteydi. 

l>oılkım Antantı devletten 

LONDRA 12 (A.A) - Rom.a
dan buraya gelen bir telgrafa 

göre Balkan Antantı konseyi, Bel
grod toplantısında, Bulgar .stanı 
Balkan Antantına girıneğe davet 
ey l:iyecektlr. 

Bdgrad, 12 (A.A.) - Royter: 
Haber ahndı"ına ıröre, Yugos
lav naibi Prens Pol, Romanya 
hududundan 10 kilometre beride 
bulunan Vashatz'a gitmiştir. 

Prens, dün Temesvari'ye gelen 
Romanya Kralı Karola mülaki 
olacaktır. Ancak mülakatın ne
redı:_ vukubulacaji;ı henüz belli 
dej(ildir. 

liıırid.ııe JVuzır!an bira~<-

_1391,ıırad, 12 (A.A.) - Avala 
Ajansı bildiriyor; Bu ır.ıbahki bii· 
tiliı gazeteler Balkıuı Anıantı da· 
imi kon.eyinin 2, 3 've 4 şubat ta• 

rihlerinde Belgradda toplanaca~ 
ha,berini büyük lıaşlılılarla ne:,
retnıektedirler. • Vl\inıe> ııaz -
tesi diyor ki: 

•Balkan milletlerı i(in, dört Hıı
ricl)'e Naurwm bu topltAntısı lıll
yük bir ebııuuniyet alma.ktPdır. 

Dıırp Avrupayı tahdp edcrk"1l 
Balkon devletleri Baıkanlan 

harp fırttnasmdan u"'ak tutmak 
arzusile vaziyeti tetkik etmek ü 
u:re toplanıyorlar. 

Büyük bir deniz muharebesi 
Aşil kruvazörünün bir Alman korsanı 
ile muharebeye tutuştuğu bildiriliyor 
Dün de sima/de bir çok ticaret gemi si bati ı 

' 

• • 

• Graf Spee ile çarpışan gemilerden Inqilterenin Aşıl kruvazörü 

Aranuzda geçen feua zaınıın -
larv&il sonra, lı!unan.•ıan..a <>ost 
«h .. lll<. hu oosUuK, gu geçt111.çe 
Claha kuvveııeuıu ve b.r uwaı. 
hauDi ıuaı. 'l'urk - Yıınan dostıu
.iıu, İ)'ı bır şarap ıı:•hı, esı.ıoıı<çe 
.l.ıymeli anıyor. ). ııınu: ..... QC'Y• 

lcı araı..ında Oeğ•I, du nllllet a
J'asmll;t da köı. sabyor. 'Iurk -
l ıuıan dostluiunun ve itt..laıu -
•uı bazı tezahürleri, biu iki 
n t!Jnlekcl arasınuıuu mu.nase .. 
lı~tıcrm '11! bağların •amım•)'eti
lh çok kuvvetle isbat etmışıır. 
lı.;ü.uıe ve halde öyıe dostluklar 
ve ılt.faklar gördıik ki, arzell.k· 
l .1.·ı zahı.ri bırlık nıanaraıiına 
ra;<men, ı;adece ~ıyakarlık ve iba
JI<ı ıolıumlarıle doludur. Türk -
\ ıınau do•lluğunun ve itlifokı • 
Jıın bu ~e~ıt sabtekariıkıardan 
1aınauıile uzak oldıığıma, kaç 
'cııed.ir t•e.reyan edeu ve h-.•nüz 
if~ası z~ınam gelmcnı:ş bulunan 
lı~z: !ıiidisderdeıı daha kuvvet
li tlclil t!lamaz. Dev.etler ve mil
lcıler urll!lludaki dosı .. kfor, .,k. 
scıiya müıckabil menfaatlere is
ti at eder; 'Iürk - Yun•m tfost
!~'ll da böyle b>şlamış; Cakat 
ıkı taratın samin1iyeti, laribir!ni 
a..l~ması ve ıscv·mesı yiiıünden 

d ıı verilen M ser inııiliz lirası 
ve di~er bazı zevatın teberrüat , 
yel:ünu olan 400 İngiliz lirası Kı- j 
zıJa'f Kurumuna ııonderfünişlı:. 

yar vapuru J.farmara a<fasındm 
Tekirda;ıına hareket etmı tir. 
Vapu Tcl6rdağın<lan kalkatılir· 
sc buııün limanımıza ı?Clebilecek
tir. Güııc:vsu ile' Karadenız va-

Sinopta bulunan İzmir vapuru 
dün hareket e<leıEk Samsuna 
ırecmiştir. Or:ıdaıı Trabzona doğ· 
ru yoluna devam edecektir. Üc 1 
ıründcııberi Amasrada bulunan 1 
Ü!cen vapuru da hareket Ederek . 
dün Zonı?Uldağa ~l niştir. Bu 1 
ıtün limammıza vru.-ma.sı muhte-

(Arkası 3 uncu sayfada} 

Londra, 12 (A A.) - Dally 
T~leııraf ıtazıetesine göre, Ce-
11ubi Amerika sahili ri acıkların
da bir Alman harp gemisiyle 14 
bin t nluk !nııiliz Higland Pat
riot ticaret vapuruna refakat e
d~n Achilles kruvazörü arasında 

Brezilvanın Soutos limanı civa
rında yeni bir deniz muharebesi 
daha olrnustur. Hafta basında 
ruo-de-janerio'dan muhafaza al· 
tında bı<reket eden Patdot vapu
ru Montevideoya dün aksam gel- , 
ımesi icabederlren gelnıcmiştir. 

Di~er taraftan ı:ıek va-kmda ce
nubi Amerika sahilleri acıklann
da ,lnııiliz ve Alınan harp gemi
len arasında veni bir deniz muha
rebesi vuku pek muhtemeldir. 

Nevyork. 12 (A. A.) - Achil
(Arkası 3 i!nci! sayf.ıdal 
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BOYOK TARiHT ROMAN: 72 1 

GENÇ OSMAN 
-~ 

• ) 

Yazan: M. Sami Karayel 

Nasuh Paşa, Diyarbekir hava:isin
de adeta bir kral gibi yaşıyordu 
- .Me,i!cr. kurnaz herifin Can

bulat zade Ali paşayı ve sa.·re.vi 
istediı'!i ıtibi ortadan kaldırmak
ta salfilı.iveti v~ 

- ······ 
- Bak Jıe:e; su il:ti.var pinti

ve!.. - ...... 
- Demek; bu herifi düşüremi

veceı'!iz .. 
- Öyle l(Özüküvor Sultanım!. 
- Tevekkeli deW. padişah es-

kisi gibi liıi söylemez ve dinle
mez oldu. 

- ..... . 
- Fakat: Ne vapıp yapıp he

rifi lsta.nbuldan uzaklaştırdık .. 
- Bu bir muvaffakıyettir Sul

tanım!.. 
- Korktuğum bir şey var Ho

cam!-
- Nedir Sulta,,ım?!. 
- Mah Firuz karısı. :Ckınekci 

zadeyi, ihtivac olur o:maz ser -
dar lıiia ve veziriazamlıi!a geçirt
mesin!. 

- Düsünceleriniz doltrudur 
Sulta.mm!.. 

- Bu ihtiyar kabil değil, İran 
seferin.den dönemez_ 

- ..... . 
- Zaten bitmis bir halde .. İ

raıı sıeferi aiiır bir harekattır .. 
MaL!uk or.ıı öliime sevkeder .. 
. - Kulunuz da i.vle düşünüyo
rum Sultanım!. 

- ..... . 
- Sen dediginıi yap!.. Koca 

Murat. Divarbekire varma.dan 
Nasuha bir adam yolla, söy.ıtC:,·:
lerimi bildir_ 

- Bas üstüne Sultanım!. 
- Bu hareket netice vermezse 

sonra şana başka talimat nre
ceiıim .. Dedi. 

Hoca efendi; Sultanının ver -
diiii di~ektif üzerine Nasuh pa
şava mahrem bir adam çıkardı. 
Lazım gelen talimatı ve:di. 

Kuyucu Murat pasl; daha or
dusiyle ancak Kayseride bulunu
vordu. 

Nasuh paşa; Eanım Sultanın -
dan aldıi!ı ta:imat üzerine der -
bal padişaha bir ariza takdim ey- 1 
kdi Ve Mah Peykerin t:ıdmatı 
dahilinde a.rz1 ubl!divel etti. 

Sultan Ahmet, Nasuh Paşanın 
teklif>ni alır almaz vakit geçir
meden ve üzerinde bir kere da
hi tevakkuf etmeden avnile Kay
seride bulunan veziriazamına yol
ladı. 

P•dişahın bu hareketi çok bü
vük trnılıklar doiiurabilird'i. Fa- . 
kat: SU.:-tan Ahmet, Kuvueuva j 
v•ermis <>ldu,ğu yemininde dur
ınıustu. 

1 

1 

Fakir talebeyi 
himaye işi 
teşkilatlanıyor 

Dün Maarifte bazı esas
! ar tesbit edildi 

ehrimizin muhtelif kazaların
daki Maarif n:.emurları dün sa
bah Maarif müdürü Tevfik Ku
tun reisliğinde toplanmışlardır. 

Bu içtimada; il:kmekteplerde 
fakir ~ yoksul ta.oebeleri himaye 
birliklerinin yeni oemiyetler k.a- ' 
nununa uydurulmaları için ica
beden teşkilat yapılmıştır. 
Ayrıca bu "eni cemiyetlerin 

idar.e hoe.vetlerine de azalar inti
han olunmustur. 

<:ehrimizin tekmil kıazala:-ınr 
da. yalnız Eyüp kazası ııııüs
tesna olmak üzere, veni hima
ye cemi vetleri ll-sekkül etmiş
tir. Eyüp kazasında da bugib-
1ertle himaye cemiyeti kurulmuş 
olacaktır. 

Gelecek haftaya kadar her ka
zada teşkilat işleri ikmal oluna- j 
caktır. Bilahare de Halk Parti-

• si merkezlerinde htt kazadaki ce
mi,,oetin umumi h-ev'et ictimala
rı vaoıl:acaktır. Bu sene; t.ek
mhl iilanekteplerdeki kims2siz 
ve fakir cocukların hepsine sı
cak yeJ>,ek verilio ayrıca diil'er 
va::-dımlar yapılmasına da bil -
has<a ga"ret olunacaktır. 

Bu meyoanda; veni dns saatleri 
münasebetiyle bazı mekteplerde 
talebelere kalıvallı da tevzi o
lunacaktır. 

----<>----
- Mah Fiı:uza, meyd'3n ver

meden şimdiden hazırıanmamız 
lazım .. 

Kuvucu; Nasuh Paşanın padi
Slha yolla.!.ğı arizayı kerr.<.ili 
dikkatle okudu. Ve güldü. Mu· 
rat paşa, bilivordu ki; Nasuh de
nilen he<"if kellesi uçuruLacak bir 
adamdı. •BELEDiYE 

1 Yeni b · r kimsesizfer 
yurdu açılacak 

- Ne suretle emrederseniz Sul- ı 
anıın!. 

- Biliı·-0rsun Nasuh pa.5a, Di- ı 
varbekirdedir. Hemen ona bir a- ' 
dam yollıvalım. Kuvucu Diyar- 1 
bPkire crd siyle gelmeden 'bir 
harehte ıc-celim .. Bakalım, Pa
di.şe.b. ne yapsr? .. 

- Ne ıtibi Sultanım?. 
- Nasuh Pasa. vezirill.zamın 

İran harekatını yaprunıyacak ka
dar ihtiyar olduğunu meza<'.imi 
seferiveve tahammül edemive -
cei\'ini padisaha bildirsin .. Son
rı: İun sc~ine ait bütün ordu 
rı.ı..ıs-:::&arını da cebiııtlen verece
M:V ıı:t7.et<ln.. A yn<c~ da ordıı 
hrı.rlnesLne elli hin alttn vt'Tece -
ilini sö.vl!!:'in? .. 

.- Hazlıreda on nsra vok .. Pa
di•al: hazinesi de bom bos .. lter 
halde Nasuh paşanın bu talebi 
Sııila'1a1tınet nezdinde kabule 
IIHı:7h1!T olur. 

- Hiç zannetmem Sultanım!. 
- Bt-ı.ı de zannetmiyorum; Fa-

ka\ Blı· hareket yapmak muva
fık d · :;ıı mi?. 

- 1~e icin?. 
- Korkarım, Nasuh Paşa ku-

mtmuzu kavbetmivelim!. 
- Allah göstermesin! .. 
- El!er. Murat Pasa ile padi-

sah arasında yemin ve ahit var- : 
sa Nasuh pasanın teklifini b:lki j 
padişahımız Murat paşaya bildi
rir .. 

- İvi ama: Nasuh paşanın "° 
!inde bütün kürt kuvvetle:i var
dır. $a.rk vilayetleri demek o
dUT .. Öyle kolay kolay Nasuhun 
bovnunu ıi~azlar.. Orası Or
ta Anadolu değildir .. 

- Burası doiiru Sultanım!.. F:ı
kat; bu harelretten ne çıkacak.. 
. - Bir vaklama ve hatırlatma .. 

- Bu hareketi de doj!ru bulu
yorum Sultanım!. 

- Hocam: sen büsbütün suu
runu kavbetmissin?. Padişahın 
avfardanberi dinlemez olduiıunu 
bilmiyor musun?. 

Falrot; Nasuh Pasanın maiye
tinde bulunan kürt kuvv>etleri 
oldukça mühimdi. Hatta; paşa; 
kürtleri hedivder ve ihsanlar la 
kendine bendetmistL 

Nasuh paşa: Divarbekir hava
füinde adeta bir kral ı:ibi vası- I 
vordu. r~vl"'t ve milleti soyup 
sovana çeviren bu d3nme ve dev-ı 
sirme paşanın şarkta her istedi.ıl:i 
olurdu. 

Kuyucu Murat oaşa: Nasuh pa
sanın kuvvetlerine vakıftı. O, 
hiç bir vakit Ekmekci zade Ah· 
mzt ı>a5'3 ııibi bir sivil ve mali
yeci dei!ildi. 

N"suh paşa; serhad1'ere veliş
mis bir kun,andan. tecrübe eör
miiş bir adamdı. Onu. Diyar
bekirde ve yahut herhangi bir 
·yerde ortadan kaldL"tnak de
mek, kürt askerleriyle ve Na
suh paşa muhafızlarivle carı»s
mai!ı kabul etmek dcmektL 

Mucat paşa; Nasuh paşanın 
nadişa.ha vazd1P'ı arizava sinir
J.enmekJ,e beraber ustalıklı bir 
har€ket yapmaiia karar verdi. 

Kuvucu. padişahın yemininden 
dönmedii!ine memnun olmuştu. 
Padişah, Nasuh oasanın e:izli tek
lifini bile kendine bildiriyordu. 

Saray, cok ırecmeden Nasuh pa
sanın padişaha vaki teklifini ha
ber almıştı. 

Fakat; Padişahın da bu teklifi 
veziri5.zamına yolladıi!ıru duy
mustu. Mah Firuz Sultan sevi
nivordu. 

Yüzde yüz. Kuvucu. Nasuh Pl· 
şanın kellesini kesecekti. Bu su
retle can düşmanı olan Malı Pev
kerin pasası .elden aidecekti. K<ın
di Ekmekçi ;>,ades!ne yol açıla
caktı. 

Mah Peyker de. asırmıştı. Pa
di;.ıhın bu harek>etiı~ knms
tı. Fakat; Nasuh paşay-a şimdi
lik bir şey y:ınamıyacaklarma 
emindi 

(Arkası ver) 

h<DAM'IN Edebi Tefrike •. ı iiiii!iioi-ıııı. 
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Bu altı bölükten mürekkep a
lay'n d•~ında binbaşı, aralarda, 

• verli ve ıerind' subavlırrı, kafile 
halinde, güzel lfr intizamla iler
liyorlardı; hayvanlu- tırısa kalk
mı.ştı. Müsavi aralıklarla toplar 
kendilerine has bir sesle, arka
la11nd:ı cepha.ne sandıl:ları, ün
ll>! 1'lde atlarr, üzerLeriıde er
krile tam bir nizamla geçiyordu. 
Moris, beşinci bölükte yeğmi 
Onorenin topunu ııördük. Onore 
de ornda. topa koşulu o!lk yağız, 
sai!lam atın üstündelCi Adolfun 
yanında, kendi atında mağrur 
görünüyordu. Toplar cephaneli
/!in üstünde iki•er ikiser oturan
lıırdan biri de Adolfun can ci.lter 
arkada,. ufak tefek, esmer Lui 
tdL Ordu verinde tanıd.i!ı bu 

• 

insanlar Mor!s':n gözüne daha 
büyiik göründü, altı ztm çek
mekte olduğu topla cepha!ieıik 
de, güneş altında henüz temiz
lenmiş, cilalanmış gibi pıtı! p>r 1 
pa:Jıyordu. Y ci!eni Onorenin, 
darına ciağın yürüy~n insanlara 
rnÜhkir bakışı Morisin onuruna 
dokundu. Bu silahs z insan sürü
sü de kendi &ralarmda Onorey~ 
gör(ince afalladılar. Topçu ala
yı, atlarile, :ırDbalarile, kazaıı
far:Je geç:p gitti. Arknlorır:dan 
yedek a!lar, tozu dumana ka'.ıp 
yolun düneınecinde gözden kay
boldu. 

Lube: 
- Eföette dedi, ben de araba

da olsam ben de caka satarım! 
Genel.kurmay, Altltirşi boş bul-

Muhtaç ve kimsesizlere Bele
diyece yapılan yardımın arttı

nlması karada•tırılmıştır. 
Bunun için bütçeye her yılda

kinden fazla tahsisat konulac.a.k
tır. 

Bu meyanda Mahmutpaşada 
Yesildirek civarındaki •kimsesiz
leri kurtarma vurdu• gibi yeni 
ve büyük bir yurt da açıraca:t
tır. 

Dolmuş taksi ücretleri
nin a:ilırılması isteniyor 

Hala 12,5 kurus olan biletlerin 
15 e ve 10 kuruş.ukların da 12.5 

kuruşa cıka·:ılması istenmekte
dir. Keyfiyet tetkik olunmak
tadır. 

--.n·o•<>---
EVKAC: 

Hasekide yeni b1r 
aşhane açı'a 

Vakıflar İdaresi get"en .. sene aç- I 
tırdıi;ı E\ÜP Sultan ve Usküdar 
aşh.anclerine i!ave olarak hu kere 1 

de Hasekide bir ashane acmağa 
k~r'1T vermiııtir. 

Üsküdar ve Eyüpteki aşhane
Le:<le 350 fakir, kimsesiz dul ve 
tocuklara sıcak yemek verilmek· 
tedir. 

Yeni acılacak o'.·an bu hııyır 
mües'1eresi de o civarda bulunan 
bir hayli kimsesizi sevindirecek 
ve en' ara her eün sıcak yemek ve 
rece;: ur. 

du. H~nüz Prınyalılar eelme • 
mişti. Her an geliver€cokle:, peş
le:rine takllacaKlar En~ı..~e..>- ı_.;.e 
general Dannömasi Due'ye ka
dar slerledi. Saat sek:z oımuş
tu. Ancak çaclrlA.rı kıırabilıniş
lerdi. Y..rıya ir:en alaylar da kar
ma karışıktı: şrler yorgunluk ve 
açlıktan mecalsiz dü~iişlerdi. 
Saat ona kadar, bölüklerini a
rayıp bulamıyan, yoll<ir boyunca 
serpilip kalan, bi.ap, asi grup 
ı:rup erler .1;1··rer iki~er gelınek
te devam ediyorlard!, 

J an alsy:na iltihak eder et -
rnez raporunu vermek iizere teğ
m-:m Roşayı aradı. Bir a.şçı dük
kanının kapıs:nda Boduan ve 
<J.lbayl:ır (,aşbaşa verı:ıişler, a
damlar.n.n iıkibelini düşünüyor
lar, yoklamayı nasıl yapacakla
rını konuşuyorfardı. 

J an daha siı'ze başlar başla -
maz Vinöy çağırdı ve her şeyi 
söy lcrr.esini zorladı. 

Boduan, funirinin ne emir ve
receğ'.m beklemeden: 

- Bu haydutlardan yanın dü
zines:ni kurşuna dizmeli! Deaı. 

Rosa başile tasdik ettL Fa -

• 
lstanbulun yardımı 
781 hin lirayı buldu 
iki lngiliz kruvazörü dün iskenderüııa 

65D ton matzBmB ve ilaç getirdi 
Zelze'.e feliketzedelerine yar

dun fa.:iliyetine ve seiırimize gel
mis olan felaketzede vatandaş
larımızın istirahatlerinin temi
ni işine dün de hara.retle devam I 
olurunuştur. 

lik ilaçların zel'zele mm taırosı
na gönderLımek üzere tel;errü o

lunm:aları hakkında :yapılan te-
menni üzerine dün mübeaddit . 
doktorlar <Etibba Odas1> na mü- 1 
him miktarda il.'.ıc. tıbbi ecııa gön- ı 

derınişleroir. ı 
İstanbul Belediyesi Şehir Ti-

yatrosu artistleri tarafından Şe-

Dün akşama kadar yapılan te
berrülerin umum vekıinu 781 bin 
640 J.Cıa 70 kuruşa baliğ olmuş
tur. 

Aynca 20 bin lira da taahhü· 
datt:a: bıı.:unulmuştur. 

.
/ hir Tiyatrosunda ayın 15 inci ' 

ııecesi feliıketzederer menfaıatine 

tertip oluıun3sı kararlaştırılan 
Dün Fatih, Bavıezid ve Aksa

rav semtlerind~ felaketzede va
tandaslar icin müteaddit evler 
kiralanmıstır. Her ev kiralan
<lıkça fe!akoetzedeler burai:oara 
naklolwrmakcadırlar. Vilay.ette
ki büyük yardım komitesi bu 
evlc'\ıe soba kurdurmakta ve ten- ' 
virat için elektrik tesisatı da vü
cu·de getirmPktoediı'. 

Komite 1'2is muavini Ha!ilk Ni
hat ve dii!er azalar dün de bu 
vatand2ş:arı zivaret etmişlerdir. 

Dün gece şehrimize 149 kişi

lik bir felaketzede kafilesi da
ha gelınistir. Bunlar da hemen 
misafirhaneye naklolu.nmuşlar -
dır. 

Doktorlarımıza ııelen nümune-

DENiZ 

Avrupadan dönen tale. 
benin imtihanları 

• Y;ıırdım Müsame:'2~l· Şu;j.ıtın 
5 ine bırakılrmştır. 

DOST DEVLETLERİN 
YARDIMLARI 

Diğer taraftan Vis amira!l To
ve:;'in id'l:'esindeki Goloetea i
s;mli İngiliz l!rrm.,.zöı:'iyle An
teınor ad'1 muavin kruvazör dün 
biribirini taıkiben İskenderlUl li
m.ar.-=na ~e2'mişJ?-rdir. Kruvu .. 
zörier fo!al:etzedcler için 25 bin 
İn:tiliz lirası kıvtnetinde ve 650 
ton a:;;ıır:ıiıında ilaç ve tibbi le
vazım ile Qadır, melbusat ve di
ğe~ bazı eşya ııetirmişlerdir. 1 
Bu esva ve levazım derhal zel
zıele mıntaka.lııruı:a sevko:unacak
tır. 

Pi. ÜTEFERR)K 

Hava kurumu model 
müsabakası 

Hava Kurumunun tertip etti_ği 
Mcde1 lll!Ü.11b2'kasına kaydedil
miş gençlt!rin hava sartrari ne o-1 
lursıa olsun pazar günü saat .tam 
-sekiz buçukta modelleriyje bir- ' 
likte Galatasaray lisesine gelme- 1 
le:-i rica edilmektedir. 
Modellıerin uçurulmasına im • 

kan ohnadıih takdird·e de jüri ve 
mütıehassıslar modelleri tetkik 
ec!ecek ve katego: iler içinde B:i
rinci ve İkincileri secerek bunla
ra mükafalJ.a..- verilecektir. Türk 

H~:va Kurumu,, bu toplantıda 
mu sa baka ya iştirak için model 
vapn:ıı.ş olan genclere gelecek mü
sabakal:ara hazır.ık olmak üze
re Model malzemesi hediye ede
cektir. 

--OO•O---

POL 19 

Bir çocuk yandı 
fstiranca köyünden Ahmedin 

dört yaşındaki kızı MünEvver so
badan sıçrıyan kıvı:cım entarisi-Avmpada tahsilde iken son 

baro vaziyeti dolayısiyle şehrimi- ni tutu~uı'C!ul.'lllldan vücüdünün 
ze dönerek Üniversitede tahsil- muhtelif mahallerinden aj!ır 
!erine devam etmekte olan tale- surette yanarak va:a!anmıştır. 
bele:in bazı dcrs!oerden imtihana Şişli Cocuk hastahanesine yatırı· 
tabi tutulmaları karar lastınlmış 1 lan Mü02vverin hayalı tehlike-
fakat bu inlih1njar tehi:· olun- dedir. 
mustıı. Bu talebenin 2 nci sö- l Baş1Ka"·ı'e of k 
mo:str b"danıı:ıcında imtihan o- .) . uran arı-
lu!=alarJı a!.ak.ad::rl'ara bild.l<ril- 1 sından çocuğunu isterken 
rnışt1r. 

--000---

Kar top:ından bir adarn 
yaralandı 

Kuzguncukta Marko adında 
bir cocu i c a d j v e cadde
sinden geoen Davide kar lopu 
atmış ve alnından ya:-alamı.ştır. 
Marka .vakalanmıştı:·. 

kat Albay: 
- Çok kala balık onlar dedi... 

Yedi yüz kişil"" va.'<ın ... Onların 
arkasından hangisini sece.'im? ... 
Hem general istem.yor. Çok müş
fik bir adam, Afr:kada k:mseyi 
c·~::al<~:dıımam:~7... Hayır ha -
y:r, bir şey yapamam. Çok feci! 

Ve lekrarlad!: 
- Çok feci... Art:k her şey 

bitti 
Jan onkrdan ayrılırken, aşçı 

dükkanının eşiğinde duran gör
mec! oği Buroşuı:ı homuıuano.ığı-

1 
n. duydu: Di.üp.Un yok, ceza yok, 
ordu hapı yuttu B!r haftaya kal
mıyacak, ~.:I~~i tekıme:iyecek
ler; haibuki şimdiden o kerata
lardan J:irkaçmın kıdası kırıla
cak olursa, ö~ekllerin belki akıl
ları baş.na gelirdi. 

Kiınsıe cezalaııc!ırılmadı. Geri
den ,gelen sevkiyat subayları, 
y-0! .boyunca iki taraftan çanla -
larla tüfeklEri toplamışlardı. Pek 
azı kaybolmuştu. Gün doğarken 
erlere meseleyi örtbas etmek is
ter gibi, usulca silahları verildL 
Orduyni saat beşte hareket e
decekti; saat dörtten itib&ren er-

}~atihte oturan Akif, Taksimde 
ara bacıla• sokağınd~ Mahmut a
dında biriyle metres oturan ka
rısı Hayriyeye P.iderek çocui!u 
sokiz yaşında L(ıtfiy·eyi istemiş, 
müdalın!e eden Mahmu tla kav
gaya tutuşmuştur. Neticede iki
si de biribirlerini ma·kasla yaı:a
ladıklarından hasta..'ıaneye kal
dırı.mışlardır. 

!eri uyand.rdılar, Prusyalıların 
pek yak!nda olduklru-ı muhakkak 
tı, bunun kin Belfora kadar geri 
çekiie:eklErdi. Gene sade peksı:
m:tle ikt'.fa edilmişti, bu kısa, 
hümmalı geçen eeceden sonra da 
kimsenin midEsine bir damla sı
çak yiyecek gitmemişti. O sa -
bah da. gene acele yüzünden, yü· 
rüyüş bozuidu. 

O gün bir gün evvdden daha 
beterdi. Dağlık b:r araz'.de, iki 
yanı çamlıklı dar yokuşlardan 
çık:yo: !ardı; patikalar yam ii!
rclcr:Je örtülmüştü. Güneş al -
tında ışıldayan bu manzara or
tasında her an panik biraz da
ha art. vordu. Belediy" re:sleri
r..e, halkın kıymettar şeylerini 
s<iklamaları için çekilen telgraf
lar korkuyu son hadde vard>r -
mı•tı. Demek düşman burunla -
rın.n ucunda öyle mi? Acaba 
canlarını kurtarmağa vakit bu
bb!lecekler rr:Eydi? 

Moris, ayaklan kamya kanıya 
omuzları tüfek ve ça·ntadan ezi
le ezile bir Somnamhül gibi yü
rüyordu. 

( Aftası var) 

1 
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Hilkat ve biz 
Din kitaplaruun •Kıyamet gü

nü• &G.LU ve-rdı.kıtri. umumi ka• 
laklizma yaldaşıyor mu? Kışrı
arz sogudu dıyen birçok arzıyat 
bılgını•rının ındıaları doğru m.y· 
durt 11'1.hı:aıınıuarl sı3Tllan kur -
remiz mevsımleri ve cazibe ka -
nwı.ıaı·ını mı ueği~ tirmek isti -
yor? Acaba fezana b1r güneş ha
lıne ınl gırecegi.z, yoksa ı.ıwıci 
bır ay mı oıacagız? .bütün bun
Ja...--ı bılmiy<>rum anıma, lulJw -
tin asabi bir buhran geçmnek
te olduğu muhakkak. liüzel A
nadolwnuz sarsılıyor, kas.rga -
lar trenleri köprü,.,.,;}eıı uçuru -
yor, bir yanda kırktan aş<ığı dü
şen soğuklar insanları dondu • 
rurken, d.ğer yanda seksenden 
yukarı çık:uı sıcaklar illSllUlan 
öldürüyor, kuduran dalgalıır 
gemi.eri parçnhyOT, taşan ne -
birler şehirleri boğuyor. 

Bu, to=:athanelcr1n «ItUı,.li g().. 

rülınemis• diye kaydeltıklcri 
gökyüzü, tqrrak ve deniz afetle
r i, emperyalist hilkatin, gökiere, 
topr2klara, denizlere bükmeden, 
yeryüzünii avucunun i~ine alan 
beşer hegemonyasına karşı eç -
tığı bir savaş mıdır? Yoksa tabi
at insanlara yardım için: .s;z bi
r.lbirinizi ycnıiye uğraşr.ı;.lyın, 
ben hepinizi yerim. mi diyor? 

Bütün bunlar, tabiatin her 
daı·besi ve her sadnıesi öniinde 

Mahud broşür 
davası bitti 

Ttiraişepost müdürü 
45 lira ceza verecek 
Alınan sefareti Matbuat Me

murluğu hEsabına Pravda gaze 
lesinde cık::ın bir makO..:enin ter
cümesini brosür şeklinde bas
tığı halde Maı~buat Kanunu hü
kümlerine tevfikan vilayete w 
Müdc:leiumumni~e ikişer nüsha 
göndermedii!i 11ıbi yine kanunen 
mecbur olduğu halde matbaanın 
üzıerine matbaasının ismini kay
detmedii!inden dolavı mghkeme-

·den Türkişepost matbaa
sı mes'ul müdürü Muzaffer'in 
muhakemesi dün Yedinci ceza 
mahkemesinde vanılınıştır. 

Müddeiumumi. maznunun mat
buı>t kanunun 7 ve sekizinci mad
C:t !~e ııöre cezaılandırılması
nı istemis ve müdafaayı rnüte
altin ımahlreme kararını vermiş
tir. Muzaffer ma\.b11at kanunu
nun avni maddeleriyle ikişer nüs
ha göndcrmemekt.en üç broşür 
için b<?•nden on bes, matbaa is
mi yazmamak suctındım dolayı 
da yir:>~ üc brosür icin onar.dan 
otuz lira ki cem'an 45 Ura h'1fif 
para cezasına ve 250 kuruş mah
kem~ harcını ödemei!e mahkum 
edilrnis. hafif para cezası <iması 
itibarile bu ceza11m teciline m:ı
ha.J olmadıihna karar ve.rilıniştir. 

Tan'ın bir öksüzü varıl:ır. A
dına: 

- Naci Sadullah~ 
denir. Esuaf arasındaki şöh· 

reti de: 
- Sütun serserisi! 

ciir. 
Yer oldukça ve bulnnclukça 

yazı karalamalan kfilı şu say
fada, kah bu sayfada veresiye 
bir tutumla neşrediıeıı bu ec
zacı muharrir Necip Fazıl'ın 
•Çerçeve• s:nden balısetıniyo 
kalkışmış. Bizim Hafıza: 

- Ne dersin?. 
Dememe kalmadı, 
- Bırak şu sütun serserisini. 

Necip Fazıl kim, hele Naci Sa
dullah kim? .. İki ad bir araya 
gelir mi hiç? .• 
Dedi ve .. İiô.ve etli: 
- O biiyiik edibin ismini 

ağzına alınası için kırk ke>:o 
İstağfurullah demesi gerekfü•. 

Ben öyle demedim de, sade
ce şunu dedim: 

- Tilki ağzım ulaştıramadı
ğı salkıma •' şi dermiş!. 

KİMİ 
O:l'URTALIM? 

Meğer, züpııenin biri: 
- Tekaüde sevked ·1ecek mu

lıanirler var. Bunlar Babıiıli
den uzaklaştırılmalı ve yer • 
!erine yenileri oturtulmalıdır. 
Demiş. Reşat Feyzi, hiddetli 

hiddetii Osman Ccmal'e bağı -
nvordu. ben de kulak misafir
liği ettim: 

- Kimi oturtalım a .. birader. 

aczini idrik eden b~~crin boş d.ii
~i'nceıerıcın-. Kah yııp.p yıkmak, • 
l<iı.tı yaratıp kurmak .ç.n uıu1a
tin hüı.Un Kuvve.tıerınden ishta .. 
de etnıesini bilen ınsa.n1 asır1ar 
boyunca gene lıiıkinı olduğunu 
ı;annığı tabiat kuv-.et!erinın ze
bunu olmuştur. 

Bunye iızerınde iklimin tesl• 
rini inkar etmezsek, dünyanın 
şu anınuaki kargaşa.ıığının, karı-
şan tabıatle beraber niızcıece • 
ğıni üınit edebiliriz. Aylardanb.,. 
ri yer ve gökyüzünün şeytani bir 
buhrana k•pılıp hazırıadığı bü
tüıı bu gayritabiilıkkr muha.k -
kak ki, asapları gerdi, d.ınağ • 
lan aıtüst etti, düşünce ve nıan
tık ölçülerini felce uğrattı. Kon
jestiona uğrayan tabıat, insaniyet 
hı.sıerıni uyuşturdu ve uı~e nt .. 
hayet patlak verdi. Fakat zel
zeleler duracak, kasırga.ar yatı
şacak, 5ulııı· çekilei:t:.ktır. 

Hele yer yüzü tabj halini bul
•un. Hilkatin sükün ve huzuru 
nasıl oosa biz mahlükların ua hn
zur ve sükıinunu iade edecek -
tir. Tabiatile beraber, onun lesi· 
rinde kalarak konjestiona uğra
yan insanlarda yeniden insani -
yet hislerine kavuşarak tabii hal
lerine g;receklerJir ... Diye ümit 
ediyoruz. Ümit iledir cihanda 
her haı! 

SELAMİ İZZ,ET SEDES 

Otobüslere yol 
tesbiti işi 

Komisyon yeni bir 
formül araştırıyor 
Otobüs ı.omisyonu ciün Beledi-

yede vc,,.i muavin Liı.t!i Akso
yun V';s;iJ';inclıe tQplanmıştır. 

rr. i-;timada; otobus:erin Be
v<".ıluna çıkarken .Bankalaı cad
desi> ni fak.ip etmemeleri hak
kında seyriisder müdürlüğünün 
raporu tetkik olunmuşsa da kat'I 
bir karar verilememiştir. 

Komisyon: bu hususta hemse:;~ 
risefer müdürlüğünü hem de şo
förleri tatmin edseek yeni blr 
fornııül arama:ktadır. 

00 

Otel hırsızı muhakemede 
Sirkecideki bazı otellerden ııe

rek otelcile:-e ve ııerek müst..ri· 
lere ait saat, para ve diğer bazı 
kıvmetli esva calmak sucivle 
Muzaffer a<lında birinin Birinci 
Sulh Ceza mahkemesinde mev
kufen muhakemesine başlanmış
tır. 

Şakalaş. rken 
· Kmltoprakta oturan Hüsnü. 

arkadası Veysclle şakalaşırkeıı 
Vevselin elindeki bıcak karnına 
sau:S.narak aihr surette yaralan• 
mış. tedavi altına alı=tır. 

lliila mnbnrir Esat llfahmut 
l{arakurt ile avukat Mahmut 
Esat Bozku.rt'u blribirindcn 
ayıTamıyan rnuharrir)cri mi?. 

Osman Cemal, gayet s:ık.:n 
cevap verdi: 

- Yanlış edebiyat kitabı 
müelliflerini! 

MESELE YAŞTA 
DEGİL, DAŞTA 

Cumhuriyet hayret ediyor: 
- Müddeiumumi beş yılda 

bir kere ve o da Afrodıt dava
sında iddia makamına çıktı. 

Ve., Bir ilerilik, gerilik me• 
selesini kurcalıyor. 

Bizim Hafız da yazıyı oku • 
muş, tuh6f tuhaf mırıldandı: 

- Ne onda, ne ötekinde, 
helvacının kızında! 

Benim de aklıma gelmişken 
söyliyeyim: 

- !Uesele yaşta değil, başta.. 
Derler! 

GENİŞLİYEN 
DARLAŞAN 

Bir gazeteci şu serlevha;ı 
koymuş: 

- İhracat piyasa"' genişli -
yor! 

Bizim, Hnfız gözlüğünün al
tından baka baka yazıyı oku
du, ~onra il3ve etti: 

- İhracat ph·'lsası genişli· 
yor ı;ıeoişliyor amma ithalat 
dı;ralıyor, P•halılık artıyor ve 
sabit e:clirler kıymetten kay - • 
bedi yor. 

Ve .. Arkasından yüzüme b,... 
knak sordu: 

- Ya buna se buYllnı'"r!. 
A. $EKİP 



ı::ınr;ıt'i'll';llllllr·ın··llW:'ftl-:ıi·51~::'.1'"'ll&[3u::iıı l [~at 1; Fırtına yüzünden vapur 
....... llıı ..... ıınlh.D 11 .. 111 .. ıır..;..Lın ...... l . .ıı..!ll..J .Wu Yine otobüs olları f 1 • 1 
lngilizler Heligolandı 1 Bü,~ ~k Millet ;t;~~=:.~~~~~:rr.: se .. :.~~~~ra, .ı~ıb:n~~~~~ r~ 

...... 
Yunan milletine 
teşekkür ederiz 

b b ı d ı ıMeCılSl foplantJSl 'iopbane, Uolmabah~c, Sır.ıser • meldir. Ayv:ılı.k posta~wı ya· tmaya ral(men vapur sıkıntısı-
p:ın Çanakkale vapuru Çanak • , nı gidermek için limanlarda bu· 

gene Om a a ı ar vucr yoıunu \ak.p cıme.crm • hle .'imanından çık.amamak..ıa· ı nman bazı vapurlara istanbwa 

· " ~:~ •;~~:~~·:a~~~~r~~~,ıc~~~~~~: dır. • dönmelerini biıciinni~lir. 
--------------------- Subay ve askerime- lıeın ı.aucı şıka)cıç., ııcm ;,oıcu.. Izmirden gelmekte olan Kadeş Bucııos-Aires. J~ (A. A.) -Ar· 

(B~makııkden devııın) 
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1-.ıun.wn~L .i..Cl..a:. he· OH• ~ ... 
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.!- i:l.Aal Lıu A•t.ı:.J. fı.aJ.ieeoa-, ·.-c: ~ 
h~ bu,!o'M: '-*lıt'-l&M ~ l.,y • 
!uı.uuj::uıuu.:. L..ı Juııı~ı. ... .ru•:\~ 
baU.:tOJUUJ.: U ı.i61ua&•, ) 411PWI~ t• 

cap CCJc.u } aı-U.uuJ ~•::JucJU~, 0'6-
ıun Lt:nlt:rıu blılU&.İ)'a~ l~ıc&&. • 
man olawı:wm, ıw.ııııu.. 

Al h 1 d
oo d morların tekaütlcri \.anı bu ış ıçm hem OIOl>LbCUkr 

1 
Vapuru boğazda kar tipisine ya· iantini :i0 senedenberi RÖrÜl'me• man arp tayyare eri Un e sızıanıyor, hem miışter.ıe Uıe kalandııbndan scddülb:ıhır iınün· .dik bir sıcak d:ı.ll!'ası bastırmış· 

B 1 
•k • • d } } Ankara. 12 (A. A.) - B. M. ıar~uan, bu yolu onc surmchie de bir ııün .vattıktan sonra dün tır. 12 kisı ~ıca.khtant~lmüş;:: e ÇJ a u" "-erı•n e UÇUŞ ar yaptı ar Meclisi bul(iln Şemsettin Günal· seyrıc-.e1er .de lıakıL. Çimku h.a· lım:ınımıza geiebLmiştir. ls· bir cok kişi ·: as anmış · 

- tayın ba-t.anlı"ında toplanarak ı v d h • kenderundan gelmekte olan Et· Tarlakır kavrulmustur. Ekinlerin 
... ... rruo.oy e oyvo a, ve ~-Ş ane ka· rüsk vapuru ise evvelk! nece tama.mile kavrulm~sından kor • 

Londra. ı2 (A.A.) -İng:Iiz tay- r 
Yareleri ~ Almanyan.n gar • 
hında ve şimali ızarbisinde keşif 
ve Helİ.l(<>la.ııd körfezindeki deniz 
tayyare üsleri üzerinde de dev· 
riye uçuşları yapmışlar bomba
lar alnuslardır. 

!erin Alman tayyareleri olduğu 
bildiriliyor. Bunlar B:iiksel, 
Gand, Hasselt ve Li~e üzerinde 
görülmüştür. Hava da.Ci topları 
faaliyetle ııecmistir. • 

Hükumet Berlin nezdinde pro
testoda bulunmajia k<.car ver • Brüksel, 12 (A.A.) - Bugün 

De~ üze;inı!e Uçan tayyare • ıniştir. 

ltayian~n takip 
ettiği yeni siyaset 
Fransız matbuatının Macar - İtalyan hat~ı 

hareketi hakkındaki tefsir:eri 
IE'lırts, 12 (A.A.) - Bu sahafı· 

ki Fransız matJ>uatı bilhassa Ve
ned.ilı. kon~malarının neticele • 
l'i.ne alaka göstermektedir. • 

Ordre gaze:esi diyor ki: Öyle 
ltÖ7.iiküy<>r ki, İtalya Almanya· 
nın kım.Jdarunıyacsgı kanaa.in· 
dedir. Almanyanın Ba.!kanları 
iktisaden istismar etmesinin biz
zat kendi menfaati iktizasmdan 
oldujtunu Berlir.e anlatmış ve 
<ebir yerine tatlılığın ve İtalyan 
>ar ..ınadasında süki'ınetin Al -
liıa.>ı.yaya kıymet biçilmez bir is· 
1 ı ade temin ey ledi,i!ini göster • 
'll.iı;tir: 

Figaro gazetesi B::.Ikanlar hak· 

kında ~öyle yazıyor: 
Macaristana karşı Sovvet teh· 

didi sivasi bir hakikat değil bir 
faraziyedır. İtalyan • Macar hat· 
tı hareketinde müşahedesi mü • 
t.im ;>lan cihet müşterek askeri 
bir müdafaadan z:yade Tuna ve 
Balkan Avrupasında 3ovyet nü· 
fuz ,.e mü~ahales!r.e karşı dur· 
mak azmıd:.c. Reaıi;t oıan ı.a; • 
yan siyaseti ker:di menfaatini, 
Sovyetlcrin vz komünist ihti!a· 
linin tevessüüne karsı mukave
met harüetinı idare etmekte bul-
mu~n benz:yar. Bu, çok kiyaset
li bir harek~:tfr ve bundan ancak 
hayır ç kabilir. 

Şiddetli ze!zeleler 
. devam ediyor 
(Bıış tarofı 1 incide) 

dit .eden soğukların devam ede
ceı;ı. gözönünde tutularak .ııu va· 
tandaşlar aürule taşka yerlere 
nakle<iilecekleroir. 

Şarkikaıahisar, ız (A.A.) -
u~ saniye devam eden hafif 
iki zelzele olmuştur. 

Feliketzede muhlacinin iaşele· 
li ıçin köylere lüzumu kadar ia· 
le ve çadır sevkedilmektedir. Ka 
•abadıııki feliketzedelere sıcak 
Yemek veıtlınek üzere imdadı 
11hhi heyeti tarafından icap e
den tedbirler almm ştır. 

İki ııfuıdür kasabamızda ta· 
haınm(il edilmiyecek derecede 
lill1deUı bır ı.oguk devE.ID etmek· 
ted.ir, 

Ayvalık, 12 (A.A.) - nu sa· 
balı 6 san:ye devam eder. şiddet· 
lıce bır zcı.zele olmuş.ur. Dün 
gece de bır buçukta iki defa te· 
kerrür eden haıı.f sarsıntılar ol· 
muştur. 

Amasya. 12 (A.A.) - Şehrimiz
de ve A.Kaag naıı. • .) .. .51l c. ::,uıuova 
nahiyesinde o.o.ukça ş.ddetıi iki 
ve Gümüşha<:ıköy kaz:ıs:nda b.r 
ı>arı;ıntı hıs.sedıimişLir. 

luegöl, 12 (A.A.) - Ba sabah 
lehnmızde 1/15 c.., ve 6/;;0 da ıJııi 
<.e4eıe o!ınuştur. 

l 

_ Yoı;gat, 12 (A.A.) - 15 saniye 
Bııren orta şiddette bir ;relzele ol· I 
IDUŞlur, 

• Erbaa, 12 (A.A.) - Zelzele fe- 1 
28.ketını mulea·kip Samsun Halke- 1 
v . eıı g~aderilen 15 Jı.4ilik gö
nuııü Yard.mcı heyetinin kaza 
~erkezi ve köylerde yaralıl<.ra 

a1<Iııai.<, yıyecek, ı.ı.yecek dagll· 
!llak ve yurttaşların ı.stıraplarını 
tahfıf etmek için geceli gundüzlü 
ı:alı<>maları '<e mal.slii lıcyetler
le 4bir!iği yapmdar. bu"ıda dc
l'in bır memnuniyet uyandır • 
Jll..ıştır. 

İd"1'eeilerin, K!zı!aym ve bü • 
tün Eriıaalılann s<Vl{LL<rini top
lıYan bu Samsunlu gençler, yur
dun felaket görmüş d.ğer köşe • 
lerine de giderek çal.şınak üze
re müracaatta bulurunuslar ve 
Yenı vazıfeler islemişlerdır. 

Malatya, 12 (A.A.) - Ma • 
latva istasyonundan Hatay vi
layetine 590, Mer5ine 196, Ada • 
naya 11. Ant.ebe 107, Kayseriye 
~ Eliızığa 18, 1faraşa 21 Diyar-
ak.ıra 13 .Madene 4 felakc !zede 

il Elemiştir. 
Bu Yurttaşlara istasyonumuz· 

da eınnıiyet müdürü ve diğer me· 
:urlar ile komite taraiınd~n çor-

' çay ve yiyecek tevzi edil • 
iniş ve aralannda bulunan bir 
Yaralı da hasLaha.rıeyP kaldın! -
llU$4r. 

• 

Ankara, 12 (A. A.) - Çocuk 
Esirııeme kurumu himayesine 
aldı~ı feliiketzede cocukların İ'k 

• ıırumı bu a·ksanı kendilerini ııe
tirıock üııere Erzincarra Jıitmiş 
olan Kurumumuz idare heyeti 
aza6ı.ndan Erzurum aaylavı Na· 
kiye Elııün ile beraber Ankara· 
da be-klenmektedir. Peh.ivan· 
köy halkı arala:·ında topladıkJarı 
360 lirayı Pe!ı.:ivanköy Çocuk E
sirıreme kolu dela.Jetile ve feJa. 
kctzcd.ı çocuklara sarfedilmek ü
zere Çocuk Esirııeme Kurumu 
Genel merkezine göndermişler· 
ci..i:r. İstanbuldaki İstillil Lisesi 
iki çocuğun tahsilini temin ede
ceğini Çocuk Esirgeme Kurumu· 
na bLdirmişlir. 

Kont Csa1ry 
izahat verdi 

Budapeşte, 12 (A..'\.) - Bugün 
Hari<fye Nazırı Csaky Ciano ile 
yaptığı görüşrr!er hal:kında na
z:rlar meclisinde izahat vermiş · 
t:r. Nazınn izahatı dört saat sür· 
müş . ür. 

Çin kıtaatınr::ı 
muzaf feriyeıi 

~kirg, !'.? (A.A.) - Çin baş
kumandanlıitı. c<.>nup Çinindeki 
Cin kıtaatının veni muvaifakı· 
vetler kdvdeitii!ini bildirmek • 
tedir. Çin kıtaları Jap0nlar ta· 
rafından iaseleri kin kullanılan 
ehemmiyetli yol üz.erinde kii!n 
bazı Siraleji'.;: noktaları z::ptey
lcmislerdir. 

Polatlıda yangın 
Ankara, 12 (AA.) - Dün ak· 

şam saat 7 de Polatlıda çıkan bir 
yangın net:cesinde Belediye dai
ru! ile 22 dükkan yanmışl!r. Yan
gı!"':n çıktığı haber verilir ve • 
rJmcz Ankarad"n hususi b:r trerı 
le vilüyet jandarma kum~ııdanı 
ile başlarında '.tfaiye kumandanı 
olduğu halde bir itfaiye takımı 
Polatiıya gönderilm'.ş, gEI'-k An
karadan f!"den itfaiyen:n müda
halesı ve gerek orada bulunmak
ta olan askeri kuvvetJer'.n mües
s_ır yard!mı '.le Pol;ıtlıyı iehdit e
aen ysngının önüne geçilmiştir. 

Balkan Konseyi 
Bel~rat 12 (A.A.) Gelecek a· 

ym başlangıcında Belgrat.a top
lanacak olan Bal!:an Yunanis· 
tan Haric;ye N az.rıanla beynel
mılel vaziyet ve hassaten bu 
memlekct:eri alakadar eden mc
s0lekr hakkında nok.ai nazar ı.c
ı:tı edeceklerdir. 

1935 yııı hazine hesabatı umumi- rahoıu naKıl vasııaıarı ıç..n pc1' " 
sine ait mut.aha.kat beyanname- yiı.ıuu hır halde_, ı.:aıınkkaicdcn hareket etmiş ıa· kuluvor. 1 
sine ittıla kesbe,,lemiş ve subay Sonra ı:;ışh:ıne karakola bu kat büyük fırtınadan geri dö- VENEDİK KANALLARI DONDU 
ve ,..J;..cri mzmurların tekaüdü hususta hayı. netameıı bir yer.. ncrek ikinci defa dün saat 5 de FIRTINADAN TRENLER 
ioin rülbe ve sınıJlarına göre ta· r,, h d h · d limanımıza doı!ru yola çı.kınıırtır. DEVRiLDİ 
' "u aı e er üç tara.ı a m~m- Buıriin neJecektı··.·. ". ,·"-o, 12 (A. A.) - Ü'c nün· 

vin olunan yaşlan bildiren ka· nu& etmek · · b ıek kau "' ", wn " 
ıçm .r tarc · Evvelki aksam saat 10 da Ban- den·oen· Adrı· yatik sahillerinde nuıı.a bir madde ilavesine ait ka· ) ~·r ki, o ıla şudur. d 

nunu kabul eylem.istir. t;u ot.l.u>l.:r, C ı,c.'j"lıma gi- ınnadan ııclecek olan Antalya soğukla beraber hü1'üm sürmek· 
Meclis, Ereğli kömür havza- eli ı fı K vapuru anc3k dün ak"'3n gcı.e- te olan fırtmal:ır ~şembe l(ÜDÜ 

sındaki ocaklarda Eütun ola: ak ş ge ·~le Ya ep b.rıı.t.n ara· bi!mistir. Vapur tlpi yüzünden çok şiddetlenmistir. 
kullımılınak üzere. dt=ıdan !re- koy, l'erı;cmbe pazarı, Çeşme evvelkı _gece Bandırmadın kal· Triyeste'de hararet sıfırın al· 
restenin kil<ısundan alınan res· meyda.ııı, Mcyit yoku~u, Tozu • kamamış ve dün sabah hareket tında 10 a düsmüs ve sahillerde 

paran ve Balıkpazarınm jzd,ha· edebilmiştir. sevrüsefain trunamile durm"• • 
min beş kurusa indirilmesi ve mına sürünmeden Tnlabaşı yo- _, 
Hatay men.<>c ve mevridli mahsu· !unu takip etmeli yalı ut da bir VAPUR SIKINTISI tur. 

. • Lit v.e m:mulitın gümrük re- kısmı bu yolıfon bır kısmı yine BAŞLADI Trivcsteye ~iden vapurlar fev-
simloerinin indirilmesi. İnhisar· da Erzurum vapuru Tırhan va· kal5.dc müskilaUa mücadele ey· 

Şişhane ya.undan, b:T kı.smı k t lemcktedir~er. Bu vapurların biı 
!ar idaresi tarafır.d~n 1940 yı;ı ih· •rophane, Dolır.abahçe yolun • purunu ur arrnak için vak'a y-e· 
tiyacı icin dısarıdzn te<f~rik edi- 1 rine ,,;ttiı:inden dün vapursuzluk cogu ba~ka limanlara sıjiınnuştır. 
lıecek sındıkhk tahtanın _gümrük d:ın gidip gclmeliilir. Bu mese e, ı yüzünc>eıı l'dersin oosL::.sı yapıla- ViJl.a de Novcsti civ~rında hır es· 
resminden tenzilat vapılmJıSına şöyle de .olabilir: li b mamıştır. Yine c:!ün Karabiı:ıa- va tceni ta.-u köprü üzerinden ıı:e· 

Muhteıif yerlere iş yen u o- ya da vapuı· kaldırılamamıstır. cerken kasır;ıaya tutulmuş ve lo-
ait Vekiller He"eti kararlannın b .. ı · d"l k un - · to us er, ta&zım e 1 eee m • B · B k.omotifc bir sev olmamı•sa da ta.sdiki hakkındaki Jayiha"ı ka· • b ·· ı unun yence ~.ın vapuru bu< ~ • tazam bir cetvele göre u uç yo · K b" 7 vatton demir yolund"~ bı·ı· kao 
bul ettikten sonra nazartesi _günü ··b ı d gun a.a ıgaya bir ilav~ seferi ~ ~· • 

üzerinde, haitsda bir. nu e . ': yııoaceklıc. oın<:trc as.ai?ıda bulunan şoseye 
ictmı.a eylemek üı.ere da,i(ılmış • ğiştircrek münavebe ıle de ışlı· TIRHAN KARA YA NASIL yuvarlanmı<tır. K:2a. Aurisima 
tır. yebi!;'.rler. Hem böyle olursa 0 OTURDU civa:ında da bir trenin bir kaç 

Büyük bir deniz 
muharebesi 

zaman ne ş:ş yanar, ne kebap.. • vagonu devri!mL"ti:-. Tıiyeste Kı-
OSMılN CEMAL It.AYGILI !Dün İzınirden ı:elen Kz.deş va· zılh;;cı kazaya uii":·ayan yüzden 

Küçük haberler 

• BaştııTafı 1 inci sa11fa.da) 
fos adındaki İnııiliz kruvazörü· 
nün bir Alınan ha:'P ııemisine 
karşı harbe 11irmis o)duihına dl-
i"' ~-- .. -"ı bir c:Avia deveran et
mektedir. 

* Eski Polonya reisicumhuru 
! Padarevski. Aneers'e Ritmiştir. * Pr<!ns Pauı ile Prenses Olga, 

üç ~ün kalmak uzere Za_greb'e 

-- · ·~a. 12 (A. A.) - Alman 
layv.a•eleri simal d. niziııde 1706 
tonluk İnı?iliz kevnes ııemisini 
bomb:rniıman etmisler ve batır -
ımslardır. 

1500 'tonluk İn,,iliz •Leona:·d 
Pierce. vapu,-u bir müsademe 
neticesinde batmıştır. 

cEloso• isminde 7 .000 tonluk 
sarıııçh İnırtliz vapurunun bir 
mavne carpa.rak b&ttıiU bildi· 

• rilınek'edir. 

1 
Bir İtalyan vapuru. İngilte. re-

nin sark sahtUerinde mayne 1 
çarparak ba•mıstı.:-. 1 

2719 tonluk İnıriliz Granta 
vepuru /nııilterenin sark sahil· 1 
!erinde bu sabah bir mayne çar· 
pa:rak batıınıstır. 1 

---000>---
Bir Danimarka!ı dolan
dırıcılık mı yapm·ş? 
Uç sene evvel Danimarkadan 

cıktıi!ını ve 23 memleket gezdik· 
ten sonra bir sene evvel şehrimi
ı.e geldiö~oıi söy!iy.fn Danimarka 
teb'~sından Kari Nortfors adında 
bir adam dün dolandıcıcı:ık su· 
ciy!e Sekizinci aslive ceza mah· 
lımesinc·? mevkufen muhakeme· 
edihnişlir. İddiayd _göre, maz· 
nun, kendisinin Cenevre Bey
nelmilel 1.lıthuat Cemiyeti aza· 
sından olduii"unu söyliye:ek bazı 
kô..,.,,elerd<>n bu cemiyete aza 
kaydettirmek ve bir mecmua çı· 
~3rmJk üzere makineler ve m~l· 
zeme t•:!!>'.im etmek üzere bazıla· 
nnı do ·andırmışbr. Dan; marka· 
lı dünkü celsede l:imseyi dolan· 
dırnı.adıjiını ve aldıiiı paralan 
makbuz mukabilinde aldığını id· 
dia etmistir. 11uhakeme bir t<>r· 
cüman tulunamadığı.ndan başka 
l(ilne bıral:ılmı•tır. 

• "ideceklerdir. 
"'r Londra piyasası 250 bin ton 
İral: buğdayı satın almıştır. * Mısı:· hüki'ımcli memleketin 
müdafaası tertibatına devam e
derek tayyare, silah ve mühim
mat mübayaası için bir bucuk 
milyon .Mısır lirası kabul elm.iş
tir. * Azapkapıda anlacak _geniş 
meydanlıktaki Saliha Sultan çeş·, 
n:csi ile tarihi kıymeti haiz bu· \ 
luoon mekten binası yıktırılmı· 
yacc.ktır. l 

Bu hususta Eski Eserleri Ko
ruma encümeni bir raoor ha· 
zırlamış. Belediye imar şubfsi· 
ne vermistir. * Vakıflar Umum Müdürlüğü 
İstanbulım kalabaık bir kaç sem· 
tindz daha umumi helalar yap. 
trnnaea karar vermistir. * SehiUik!e: i İmar Cemiyeti se
nelik koııresi 14/1/940 pazar J?Ü· 
nü saat 14 de Cai!aloifümda Hal· 
k"vi salonunda yapılacaktır. * Beyoklunda Şişhane meydanı 
ve Çocnk bahçesi civarındaki yo
lun da parke kaı'.dırıınlar yapıl· 
·ması Belediyece kararlastınhnış· 
tir. İnşaata avın 16 sından son· 
ııa b~slanılae.ıktır. 
*Münhal bulun3n Tıb Fakülte
si hıfzissıhha a'istanlığına Silkı. 
Hariciye asistanlı.ibna Bavan Ne
z2ha' Ak~nsu ve Dahiliye asis
t2nJığına da Doktor Mulgun ta· 
vin ~·uT' ınu~lardır. 

~a,, .. ı.:::;!:ov:.~J ~ı=:ı· ?ulf:r tic:.
.ı_ ... nıuail ocsını muzal\:cre ve 
imza eder. Molive nazırı Bojilof'· 
ı;n rivaseti ahınd~ Bulııar h-eyeti 
Sofvaw dönmi:stür. 
*Fransa ve İnl!illere önümüzde· 
ki iki sene kinde Ame: ikadan 
12.000 tayyare satın almak için 
iczbeden muameleleri yapmışlar
dır. 

BALKANLAR, CENU· 
BU ŞARKİ_AVllUPA 

puriyle Tırhan vapurundan Et- fa,::.ı insana vardım etmistir. 
rüske ve ondan da lzınirde Ka· Fır!ır.alar Venedikte de hüküm 
uese ak~arma edilen bazı kam7.e'1c 1 sünnt>ktedir. V<:11cdik kanalları 
'l'Olcul.a.- şehrimize gelmişler<iır. kı~.mrn donmustur. 1 
Bunlar kendileriyle görüşen bir Yu~oslav huduc!unıla Drovona· 
muha"irimize karaya oturma ha- da bir Yuııoslav hudut muhafızı 
disesini söyle anlalmışlardır: - kt d t G'" d so~u an onmuş ur. arz e 1 

•- Ant:ılyadan kalkınış A· 
lanyaya oojiıu J?idiyordu.1<. Vakit 
aksı:m üzeriydi. Müthiş bir fır. 
tına vardı. Alanvaya vakla tı
.R.ımız sıralarda kar tipisi baş,.adı. 
Vapurun iki mel:re ör.ünü gör
mek kabil deiiLdi. Dalgalar va· 
purun kaptan köşküne kadar çı· 
kıyordu. S:ıat 18 sıralarında bir· 
<knbire büyük bir ıı:ürülliı ile 
vanur . erinden sı:.rsıldı. F ırlına 
ile e~asen biLap bir h:.ıe !{elen 
ve benizleri bozulan yolcular bu 
gürliltü ve sarsıntı ile battıkları· 
m sandıiar. Ft:rvatlar, ı:ıi{.ıklar 
bir anda vapurun içini bir mah· 
ser haline getirdi. Bayılanlar 

du·a eden.ler çoktu. Biraz sonra 
ııeminin büyük bir kayanın üze
rine oturduğu anlaşııdı. Bütün 
an·barlar delinmiş ve sularla-dol· 
mustu. Uzun zaman sonı·a hal· 
kın hevecanını bastırmak milin· 
kün oklu. Fakat her ihtimale 
karşı ııeminin filikaları indirile
rek yolcular sahile taşındı. O ı;ıe
"" müthis soi!ukta ve tipide hepı
miz ~ahilde bekledik. Nihayet 
Et: üsk v~u:ru ertesi ııünü gelip 
bizi aldı. TırhJnı k3za sırasın· 
da ikinci kaPkn ıc!~re ediyordu.• 1 

Vapw·u kurtarmak için giden 1 
Alemdar tahlisivesinden dün ııc
len haberde anbarla:daki suların 

1 
bosahı.lmış olduiiu bildirilmiştir. 
Havalar müsait ırittii!inden bir 
h~fta içirıde. _gem.inin vüzdüc ü!.e- 1 
bılec~ih umı \ edılmcktedir. ı 

SluORTA MESELESİ f 
Tırhan vapııruııun sigortası ol- ' 

m~<l!)'ını, \...nız Deniz Yollarının 
her swe kendi bütçesinden va
purların kıvmetleriııe göre bir a· 
morLisman avırdıiiını ya:ıımıştık. 
Yaptığımız tah~"ikata ~öre, bu 
am3rtisman ııcmi kıvmetlerinin 
vüzde ikisi nisbclindedi:·. Ve her 
swe bir tek ııeminin daimi kıv· 
melini bulacak miktarda avrı· 
ıamamaktadır. Bilhassa yeni ııe
milerin bu dahili siııorta ile kıv· 
;ınefürinin uarantileneınivecegi 
anh-;ılmaktadır. 
İSKELELERDE ESYA BİRİKTİ 

de bir ç<ık ki..:;i sol(uklardan öl • 
nrÜ!>tÜr. 
F'~ranszd• •ic!detli kar ü:<tına· 

lar1 esttcktedir. 
Havaların fcmlı~ı yüzünden 

cAr· ıia• ismindeki İtalyan va
puru Köstnnce civarında kara· 
ya otUl'nıuştur. 

Sovyetler sulh 1 

istiyorlar 
(Bos tarafı 1 indc.ie) 

J.etilecek ve Finlandiya ordusu· 
nun yayreUerine hem karada hem 
de havada müzaheret olunııcaktır. 

Cenc.bi Afıika hükiımı:tinc gi· 1 
dec'eic olan tavyareleri. bu hü· 1 
kfünetin Finbııdivaya vermiş 
olması Loııcbad:ı büvük bir mem· 
nuniyetle karşılanmıştır. ı 

Bu toırvarerer Finlandiyaye 
sevk•dilnıis bulunmaktadır ve 
So' the." karsı hareke ta iştirak 
edece-kl~ı·dir. 

S.:liıhiyettar mahfellc.rde ha· 
kim olan kanaate ı?Öre. Sovyetler 
Lado~3 l!Öliinün •imalinde muh· 
telif TK.ıktalarda taarnız edecek
le:dir. Sov.vcl'?r bıı noktalardan 
ırecerek Fin müdafaa hatlarını 
oevirecek.lerini ümit etmektedir· 
!er. Sovvet. tin baslıca t.::.arruz 
hedefleri Viipuri olduğu muhal<
kaktır. 

ı. nskova, 12 (A. A.) - R<>ııter 
S»kakl2ra vacı•tırılın ilanlarla 
1921 ve 192 sınıf! 'ı si!.lli altına 
caP.n'mski•dı~. P T sene d3ln 
sonra v2pı''ln bı lı ~vet bu c-cne 
şimdiden v:ıı:ı1mıslır. 

oo--

Sokcıkfot karakolda ve. 
mektepte 3 ki~i sekle· 

den öldü 
Son yirmi dört saat zarfında 

kalp sektesinden üc kisi mek· ı 
tepte. sokakta ve karakolda öl
ınüstür. 

• 1 - Karagümrükte oturan mü· 
t<>kait Ahmet Rcsat bir iş icin git.

1 ti,1ii Falih 15 inci ilkokulcb. bir
denbire fmal:aşmış '"' düşüp öl- ! 
müstür. 

t:Sw1.ı ı.ıu • .-cı-. ht.·ı· L;en s.ınkl 
Yunan muı ... uııırı ~.ı* Rc!ın11 
bır te.ı.ah.t:L hWV"-UUl.ltltlt.~JIU.~ Jı(&• 
bı yarou.u.ia bwun4'.caA.uwu1 o
uıınım .• 

}: ıııc Alinadan ı:clca aşaiıcla
k.i haberde kl'"'k ırıakt•ıı.- • 
ler•ne .YMCOUH IÇIU Jıo.-. IW:t\'e"'.lia 
lı: uaaıı aııll<:luıc l11la1><:u a.c~r<:&• 
ııg& bu b-.:)·twıut.uu:Ucu wu.rat. 
tu:..neo faau,yeıe &'-='i•uı.ıj:iu& aul-.. 
d.il'1)·or: 

•.t.11<arı umum:ycnin samiml 
arzu.:ı.wıa tcrı.:..:.u..ııı oı.ın .b"~'·e
AJ.J. Lr~uefJ.j i~J.t"LJ.KS.;...::,, ·ı Ul A..i)''8 

.1.1..'J.ZE:'ıe ıel4KCı.Lt--uı..:u.:ı u~c .) a.ruı.ın 
ıç.1.n yap.ı..ıacaıı;. Lt:o..:ı-ı-ı..ı.ıa.rı tuı;. ... a• 
mak uze.rti, oı.r ht') eLuı te.;ıeA.A.U.• 

1uı.ı.u 1.0-:>wA e1.m4Lır. 

bu ut) tte e,:,A.ı. ..1.\1a1iye ve İk· 
t.1.:>.lL \lcn.ı..J.J. l\J.. J:iı..'SUlu..lO~ I U rı..~s 
sı.., ı ... mı~ı.J.r. 11..latht. E.ıa.;,.aıua .ı\L 

l:!.A..'>JH..i..1.Z li, J.\'1. Ar A.u-opuıo.s, bL 
J.\'ıaıas 21L>ı bırçol< mu..Lo~r ze • 
vat .ou!ı.o.nma.K.u. .. aır. ne} ı.. L eıun 

11K aeıa o..,..r Q..i{ ~!ıtoat \'t: ıçtın.ai 
l\tıuavenet ı\iazırı l\l. Krıoi...;; ın 

rı.}~eı.ı o:...ıtu.ua LUpıar..111~ .. ~r. 'ıe

titrru.ı.ar ..l\'l.lll ba..-Aa ını..::. a.ez ~u ... 
Le.ı\.:.ı. .. J.t? bu.~un t.LQıct Vt! :,ar.a ... 
Yü. ouaıar. taı·aiııı...ıctı.ı. kaout eui .. 
ıece.kı.ır.• 

!Su lıaher, Yunan J>a~~c.kiJinin 
teşc.uou.::, e-.u~t uu.st~a ,.e Jll:!k..ul 

yal°Ullll ı~ıuu~ cııclıı. ... .rt uıuunı.,e
uın sc..nıo ... ı »ırzu~u.ı.ı.J. LtıcuL . ..,~l• 
ou ... u~uu.u bıuJ.cU.i.:•tC ı,,.r s.u. ... L .. 

kaı.t u~ue eLııı~aı.u...ulr. l:.11ı..aı·1 .. 
oa :,oy.ıı.a.ı..ı;.;1Lıa..1.: 8 .1.u ıkı uıeıoıe

kt-t at'iıbUJı;.. • .ı. 1 uu:ı.ıuıK, lıa,.1ııı. .. a. 
haK3.HlJ'l al~lllOa iat.1 n'J• !iaJ • 

~ \'C bunua. ~ ~-t.ni }. uliaaı va· 
taııu~·:.ı o~an e;:ı; ... ı lt.rn. , aı."-lit..a• 
~ı, muau.o.ı '"uada.·tu bu) ua. la..zc 
mclı goruııuu~lıir. ıı.uu& .... r, h.ç .. 
hJ' zauMlll. '.1.u.raı)"c ı.J.c b J..ha:9 a 
ıııane\'ı aıakalat1,.1 kcsmcıı4.ı.cr. 
aranı.11. aıı cyru.aı:,,.t.luı s...ı...ra,. 

.&.uı·&.l)'<"Yc \:c J. ıJr.b •. u;ze baı;:u oı ... 
ı.uıu::.nnı dalıa 1yı anlaıu...ş..ar, 
lW'iJ)'ewn v-e 'l'u.rklcrın ~-ı:~· 
ll.111 çesmekte b1Lııw.mu•ı.aruır. 
I\ı.ut>~a.ııl'rln Sl'\ g,si \'c! csıd 
lı:uııanıslan h11lkmuı da nti!ttr
.r.:p 'J.UCA QO~ll ıı..na Yl.rdıgı tuy
nıet ,.., ehenuruyet, 1'.U&an U• 
bu WDWWY""•D.İ lıu çok ıasani 
ve ıllıcenap yarduna sevkelıruf· 
tir. 

Y wuw milleti, bizim felaketi· 
muc böyle cıuıdan alü.a göster· 
mel.\e iki ş1>yi i.~bat ehni~ .ıit•yor: 
B~incL"ii 'l:'.unanistaıu11 '.t'Wkı)o 
llİıı kara lfÜ.•t dostu cıldugudut; i· 
kincisi de ı:lr.tı mill.:lıııiD ·üksek 
illl!anh.k ve ~.,.fkat duyll'ılıırma sa
hip bnlunduı:utlw. Bu ınez;yel· 
le< in her iki•i de, lnıvvelli r~ bı· 
talıtı·la bağıı buluuduğ:u.ınuz \:'u• 
naıılı do~tlarıınrzın gö;;uıni.12'4~4 
ki kıymetini nrtırnn u. lrunnn 
milletine teşekkür cderl~; bu iyi· 
L&:,i &la wıuı.mı) ..:ıca1o;u. 

AiılD~· DAVF.!t 

------------
(!';mm• BUGO N ~ıısllt\ 

Ki Y. 'da 
İstanbulda ..,öı ulmcmiş büyük 

bir fılm: Şen ve şuh hır 
Frans•z filmi 

Macera Ko.dinları 
(Aristokratlar khibü) 

VİVİANE RO:\-IANCE • EL
ViRE POPE.'SCU • AR IAN 

EERNARD 
Günün hadisekrile alfıkadar 

büyü.it bir nm 

Deniza'tı Avcı Gemisi 
- İhtinıalin fazlasile ilkbaha
ra A vrupacla bıı.şı.ıy acak bü • 
yiı.k mikyasla taanız ve nıii· 
dafaa bare"eılerinde Cenubu 
~ar ki A •Tupada dahi Alman -
)a ve Sov;ı-euer iruu~al etmc
sıni tcmm busıısuur.~ ş.mdiden 
inkişafmın ıemıoe Ç•lı.,Jaıı 
siyasi b;rli.k harekeLlcr.nı de 
ba.şlıuıgıçıaılır, yahu~ epeyce 
)"Ol ıJ.nı11ıtır. Ancak, ltalya fa. 
şi:.ı:nıinin, ScvyetıtrJcn başka, 
Alınan N::zizm.ine kaşı ala -
ca:'rJ kat'i v~zjyct, bu mıntaka
ca"" arazi ihtJii{lar.ll' siyasclcn 
::yrı ve zıt devfollcri birleş • 
t.ıcbilmek mesc1clcri buJiinün 
muanımaları ıtrasıada bulun
malı.tadır. Bu gibı mi.thim ha
diselc·rin, hareketl~rin ı;·rcceği 
J,.at'i yol, harbin yarın.ki inki
ş,c':ı: Tı, ihtil:.Uarı ke;.,fiyetini 
haded~cek, ınulılclif dc~lctler 
crki'.nılrnrlıiyclcrinin yeni plan 
larıru, sev'.rnlceyş lıazırlıl.la • 
rını kat'i olarak tespit edebil· 
ı.ı;.clerine imkanlar verecektir. 

DiP<er hıraftan Deniz Yolları 
İdaresi fırtına yüzünden bir çok 
ııemileri limancb kaldıi?ı için 
m::m~eket slhilleri arasında va· 
pur seferle:ini temin cdcınivccek 
v~1Jyete düsmüs1iir. Bil~<sa 
K:r2deniz limanlarına bir hafta- 2 - Div"1n olunda Piverloti (Fra ıs .zca sözlü) 

cadd<>sinde oturan ıstanbul Ka· 

1 

RlCHARD GREE.111-GEORGE'> 

nAı\lİT NUltl m, 1AK 

.• 

dır vııpur uğramanraktadı~. 1 
S:ınısun. İnebolu. Hopa lim3n· İ 

br.ında mühim miktarda meyve. 
havvan ve ih:acal eşy2sı birik • 
mi:-7tir. Tücca:r1ar za:-arlara uğra
maktadırl~r. Kıı.radeniz hnttın
da calışan Aksu vaourunun d:ı ı 
muayene ınınü ııeldii!indcn Li
m~ın reisliai !t.ırafından seferine \ 
ımüroJde edihnesi icin teşebbüs-
-------· -------

d:ıstro memurlarır.dan 54 yaşla- B.t.NCROFT 
rııoda Kazım vazifesine ı:ıider • ile denizaltı ha•b.nin bütün 
ken sokakta dlisüo ö:müştür. h~yei:anını l aş~ta~l<tır. 2 bıi· 

3 - Kah·oncuda 61 ya•ında Ka· ı İ".iık ve Rüzel film bird~n .. 
rabetyan hastahane ·e .. d .1 • lave:en: .Fox Jurnal son dun· 

.. ~ gon erı _ 1 ya havadıslcrı ,.e Grd Von 
mek uzere karakolda hasta ara· SPEE'nin infilakı ve tatışı 
bası bek':enirken düsüp ölmüş • ı Bugün 52at 1 ve 2,30 da ıenzı· 
t~ır. Definlenne ruhsat verilmiş- 1 }atlı matir.eler 
tır. J ;.._mliiıııMliiiiiiiiiiiı .. -ııi 

d~m:ı1~.._._._._._._ ............... mm-.m:ıaıııı:mı1.-.-... .-.~ 
BugUn Herkesin seveceği. bel!enecei\i, ıı:kışlıvacakı 

MELEK ~m ••'~''""'°mm L R ............ BIRAKILMIS KIZ 
Senenin en büyük Fransız rıtmi. Baş rollerde: 

MICHELi E·PRESLE 
MtfıCfLLE CP.A .TAL 
JAl<Et. lh.E DE LUt AC 
ANDRE LUGUET 

• 
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r-nn·-·; ~ ~ 
Ankara f:>'yosu ~ .... ~ .. 

- D4LGA DZ<iNLDCU ;:ı "~-_, 1 

Yavrunuz. Saadetinizdir ... 

Harun takatsizliğini f1=rkese gös
termek, öğretmek istemiyordu 

1 ;:::::~:~::::.:'.§.ı Anne ~en Sevime ne alacaksın? 
13 2. kanun Cumartesi Nakleden: Faik Berçmen 

13,30 Proıırarn, ve memleket 
saat ayarı, 13.a5 Ajans ve roi!teo
roloji haberleri, 1a.~o Türk müzi .. 
ği, Çalanlar: Kemal N. Seyhun, 
Cevdet Çağ1a, h.ettin Ökte, Züh· 
tü Bardakoğlu. 

Bi:r dairede memur olan Aziz 
Süleyman, avni dairede şef olan 
birisinin kızı ile evlenmişti. Sa
rışın ince yaPılı olan bu kız ağır 
işler le uğrasacak kuvvette ol
madığı halde eğlenceye. ııezmege 
pek düşkündü. 

fade ederek cocuklar Sevimi ku
caklarına alıp salona _geçtiJ~r. 
Bebek mavi ııözleriyle istiiham· 
lı bakışlarla onlara bakıyordu. 

İşte hususi doktoru (Y~u)" 
O ua Bagııada bıraktıiı oğlu 
(Emin) in ad21Ill.. O da kendi
sınden ziyade oğluna sadık ve 
m~rbuL Kalıbini runıerken, nab
zını yoklarken düşüncesi hep 
biran evvel Emirüımümini -
n.n öldüğü.nü veya füeceğıni (E
min) e mujdelemek ihtirası için-
de .•. 

En yakınlan.. En eminleri böyle 
()lduktan sonra oteki.er kimbııir 
nasıl ·bir clıtiras içınde kaynaşı-
yorıar .. . 

Ne () ... O ses ne?... Bağdat 
istikametinden kan ter içıııde 
gcıen bu süvari postacı ne ha -
l:ıer geılrdit Yoksa babas.nın ö
liıbünü sabırsızııkla bekhyen 
(1!.min) in habe;inı miL Hayır .. 
Hayır. Sorguya lüzum yok. Bu 
poslacıyı aernal zınclana at.nız. 

Harunürreşıt ış,e bu haıe.i 
ruhıye içinoe hastal.ğını k€Ildi 
k<naıne arlırıyorau. • 

Uzerine bınaıgi attan bile şüp
helenıyordu. l\ıu.nakJ;ak fozıa 
sar~ın ve b-ran evvzı öldür/)un 
dıne ona en acemi hayvanı ver
m.ı;lerdi ... 

bu vaziyet içinde (Tus- kasa
basına kaoar geıcıi. Artık oaha 
ilen gıtmıye laK•li kaanamıştı. 

Doktoru da bunu ona söy ı.emış
ti. 

Fakat Harun takatsizliğini her
kese gös.ermek, ogretme.t is'e
mıyordu. 

Kucaklanarak götürüldüğü bah 
~clerle çevrili l;ienabad ıı.asr.
nın yatak ooıısınoa tlrden ken· 
dıni toplama~a çal:ıştı. Hayır .. 
Hayır .. O yatakta değil. At üs
tünde ve sarayda oEgil, harp 
meydanında ö1mek istıyordu. O· 
na ancak böyle bir ölüm yakışırdı. 1 

- Atım. hazırltsınlar .. Ordu- J 
nun başına gideceğim .. 

Emrini verdi. Ya.ağından son ı 
bir gayretle sendelıye sendelıye 
kalk.ı. Binek taşına indi. Ayağ.
nı hayvanının üzengısine bastı. 
Falıt .. O kadar .. 
Arkasından yet~enler Eııirül· 

mümininin düşmesine mani oidu 
lar ve oıiu kucaklıyarak tekrar 
yata;:ıına götürdüler. 

A. c.k bu andan itibaren Haru
:ııürreşit bütün ümitlerini kesti. 
Yalnız bir üntdi kalmıştı. 

hirniistan kraıına yazmış ve 
()Dun çok meshur olan doktııru 
(Menkebe) yi istetmişti. Onun 
geımesiıııı beı<liyorcıu. 

Haliie has•a döşeğinde mazi -
sini, şaşaaJı maziy ı ve bu mazi
nın içindeki kanlı hiıdiselerı dü
şünüyordu. Karşısına Öldürdüğü 
insanıarın hayalleri çıkıyor ve 
yao.ağının etrafını gita.kçe kaba
ran ve kendisini boğacak yuta
cak. imiş gibi olan k.pkırmızı 
bir toprak kapladığını h.s;;edl -
yordu. 

Kulai(ının dibinde bir ses du
yar gibi oluyordu: 

- Yiı Harun ... İşte sen bu top
rağa gömüleceksin .. 

Harun, bu sesi duymamak, bu 
korkunc manzaraları gönııe • 
mek iQ:n başını pencere tarafı
na çeviriyor ve o zaman da Tus 
J< 4 abas nın J.. 1'11 t,t>rak rengi 
ile karşılaşıyordu. 

Babası Mehdinin ay ışıltında vr 'ı 
çıplak bir odada diz çöküp dua 
eden hayalini görüyor, o da dua 
etmek için yataıt.ndan kalkma- 1 
ğa uğraşıyor fakat muvaffak o-

1l 
lamı yordu. 
Kulaklarında fermanı ile ölen, 

öldürülen insanların intikam 
istiyen seslermi duyuyordu. 

Abbaserun, Caferin kesik bax .. 
ları ise gcizıi önünden biran bile 
uzaklaşmıyan korkunç kilbı:s -
lard: ... 

Harunürreşit, ölüm ve ıztırap 
döşeğinde çırp.nıyor ve 

-Ya Rabbelilıemin.. Diyor -
du.. Sana.. Senin merhamet ve 
İılifetine iltica ediyorum. Yetiş
sin arlık bu ;ızap ve ızbrap .. ca
nımı biran evvel al da kurtula
yım. 

~'akat Harun ölmüyor ... Çeki-
yorciu... • · 
Hayatın bu kadar çetin bir şe

kilde Emirülmüminine yapış -
mış olması onun üzer:ndc b:tkin 
olmasına rağmen yeni i.ırnit!er 
yarattı. Yoı<Ea ö!.miyecekmi idi? 

Yoksa bu hastalık gcç<ce.k ve 
yine eski kcvvelı.ni eıje edebi· 
Jeeek mi idi? .. 

Hint kral'nın gönderdiği meş· 
hur doktor Mrnkdıe'r :n iiiıç ve 
tedb:rleri tes'.rlni göstermiş ve 
Halife tiraı kuvvet -on.ınu:.~Ü. 

E5asen o~a yaşam:.k ümidini 
veren de bu değil miydi? 

Hintli doktorun iht:mamları 
yüzündrn ona karş: büyük mu
bı;obet besliyeıı Harun ürreşit, 
esasen şüphelrnd:ği kcmc.i hu -
susi doktoru (Ya~ü) a karşı da 

·.itin be.lem.ye başıamıştı. 

~ba doktoru onu oıüme sü 
riikıememiş mıydi? 

Onun verdiği i.açkr değil miy 
di ki, kendısini bu derEc~ harap 
etm.~tL 

- J\ h alçak hain ... D:ye söy -
lendi.. timi de, sadakati de ya
lan ... Bana kıı.rşı y:;p.ığı bu iha
nea ben ö1meden evvel ödeme
si lazım ... 

Ve derhal doktoru (Y~) u 
huzuruna celbett:rC:i: 

Doktor, Haıifcnin hiddetli tav· 
r..ndan ve kindar bakışlarından 
kendi aleyhindeki his ve tasav
vurlarım derhal anlamıştı. 

Gözlel1iııiı Horunürreidin yü
züne ve hareketıerine dikmiş, 
büyük bir dikkat iç:nde onun söz-. 
!erini ve yaptığı hareketleri ta
kip ediyordu. 
Harunürreşit, asabiyete kapıl

m:ş, bu kadar zamandır husıısi 
doktorluğunu yapmış olan bu a
dama karşı en galiz küfürleri ve 
en af(ır ittihamlan savuruyor -
du. 

Emirülmümin!s nihayet k& • 
rarını da açıkça bild:rdi: 

- Ben ölmeden evvel sen ö
leceksin ve senin öldüğünü ben 
sağ iken görece i!:im. 

Doktor titredi.. 
Bu irade, bu fermen .. Temyiz 

kabul etmez bir hükürdü ... İ· 
şin !cinde can pazar: vardı. 

Kendini ve bütün zekas:nı 
topladı. 

( Ar1'~•ı vn) 

İstanbul 3 üncü. icra Memur
kıı')uıı.dan: 

Bir alac~ terr.inl kin hac
zedilip pawva cev:ilmeslne ka
rar veri\?n bir ad~t Markoni 
marka Radyo ve Radyo için gra
mofon ve kaplama büfeden iba
ret ev eşyası Beyoğ:u Cihangir
de Yeni Yuva sokal!ında Sanvo
ti apartman, 2 nci dairesinde 
17/1/940 günü saat 16 da Birin
ci arttırma, buırün kıymetin % 
de vetmis besini bu Imadığı tak
cli~cle 18/1/940 avni saatta ikin
ci arttı:ma suretivle ııatılaca-
"ı Lfın olunur. (23488) 

• 

1 - Okuyan: Sadı Hoşses. 
ı - Kazım Us - Kürd. hica::

kar şaTkı: (Kani değil), 2 - Ze· 
ki Arif - Kürd. Hicazkar şarkı: 
(Yıt.oar geçiyor), 3 - Sel. Pınar -
Kürd. Hicazkar şarkı: (Akşam 
yine gölgenle sabah etti bu gön
lum), 4 - ...... - Kürd. Hıcaz· 
kar şarkı; \Niye küstün söyle ba 
na). 

· 2 - Okuyan: Mefharet Sağ
nak. 

1 - Cevdet Çağla: Kem.an tak· 
simi, 2 - Süıeyya Bey - Suzi· 
nak. şarkı: (Sensiz ıı;eceler ı:;eçti). 
3 - Yesari Asım - Hüzzam şar
kı: (Yine kalbim yaşar ai(lar), 
4 - Musa Süreyya - Hüzzam şa;·
kı: (Sen sanki baharın gülüsün), 
5 - Zekai Dede • Hüzzam şar
Ş.ı: (Ey hüsnü cenıal). 

14.30 Müzik: Riyaseticumhur 
Bandosu (Şef: Ihsan Künı;er), 
l - H. Pares: Marş, 2 - Weber; 
Vals'a davet, 3 - A. Rouselle : 
La Dauphinoise (uvertür), 4 -
F. Lchar: Eva ene.etinden pot
puri, 15.15/15.30 Milzik: Cazband 
(p;,), 

Anası, babası onu fazla şımart
mıslardı; Bu şımarıklık onda, 
havatın makul ve mant>kl şart
larını istihfaf eden bir hodgam· 
!ık husule vetirmisti. Bunun ne
ticesi ol.arak Mualla evl('niııce, 
evin büt<'esini, parasını lüzumsuz 
ve bos verlere harcamağa başla
dı. .. Amne olmak da onu yola ge
!irmis del!ildi. Kocası bu vazi
yette müthiş sıkıntılar geçiriyor- . 
du .. 

Bu hal erkeğin maaşına haciz 
konduğu giine kadar sürdü; A
ziz git r,ide istikbali daha ka
ranlık görüvordu. Evin idaresi
ni eline almak lüzumunu r,örü
vordu. Fakat bununla beraber 
Mualla onu dinlemedi. Kendini 
bedbaht ve kocası tara~ından se-

. vilmivor bulmaiia başladı. Ni-. 
ha vet kocasını bırakıp babasının 
evine gitti. 

Aziz. arkadaslarındaıı bir dok
tor. «sinirli• dir diverek karı$ı
nı kendi haline bırakmasını söy
ledi. 

18.- Program, ve memleket sa
at ayarı, 18.05 Müzik: Radyo caz , 
orkestrası. 18.40 Konuşma (Yord 
bilgisi ve sevgisi). 18.55 Serbest 
s•at., 19.10 Memleket saat ayarı, 

Aziz, otuz yaslarında, esmer in
ce vaPılı ve mütefekkir duruslu 
hassas ve cekineen bir adamdı: 
Evdeki cenebaz hizmetçivi sav
dı. Onun verine ııenc, sade ve 
ivi bir hizmetçi getirdi; Çocuk
lannı. bu hlzınetcinin nezaretine ı 
bıraktı. Kız, yuvarfak vüzlü, 
sessiz. halinde daimi bir ürkek- · 
lik bulunan bir kövlü idi. 

Jı. ;•rıs ve meteorolo.ii haberleri, 
13.~J 'Iü.r!t rnüzi~i: Peşrev, Yü-
ı UA. semaı, ve saz seınaisi. 

19.55 Türk müziği: Oyun ha -
valarıi Çalanlar; Hakkı Derman., 
Şe1 if çli, Hasan Gür. Hamdi To
kay., 20.10 Konusma (Günün me
seleleri), 20.25 Türk müziği, Ça
lan!er: Fahire ~rsan, Reşat E
rer, Cevdet Kozan, İzettin Ökte. 

ı - Okuyan: SC'ınahat Özden
ses. 

l - Bimen Şen • Kürd. Hicaz 
kar şarkı: (Ate-ti askın dile etti 
eser). 2 - Kemani Sadi Segah 
sarkı: (Ruhumda ölen nağmedı: 
sevda sesi vardır). 3 - Fai:zıe -
Nikriz şarkı: (Gönül ne için a
te~:ere yansın), 4 - Faiz K1-
"3ncı - Nihavent şarkı: (Gel gü
zelim çamlıca ya'. 

1 - Etem Efrndi - Sultanly~ 
gii.h sarkı: (Bu giilzann yine bir 
ncvbaharı), 2 - YeS3ri Asım -
Sultan!yeırfıh şarkı: (Biz heybe
lide), 3 - Bimen Şen - Yeıı;filı 
Sarkı: (Ne ırülün rengini sev
dim), 4 - Dellal zade - Yegah 
sRTlu: (A benim gözümün nu
ru). 

3 - Okuyan: Müzeyyen Se
nar. 

1 - Mahmut Celaleddin Pş. -
İsfahan Şarkı: (Dili bicare). 2 -
Arif Bey - İsfahan şarkı: (Düş
me ev aşık hav-a'e). 3 - ....... 
İsfahan .türkü: (:::'esleww ı:?-k
tim ırül bitti). 4 - ...... - tür
kü: /Sacı kurdPle),. 

22.15 Müzik: Kücük arkes+ra., 
(Sef: Necip A<kın \ 1 - Paul 
Lincke: Darılma (fanfazi), 2 -
J. Stıauss: Bahar sesleri. 3 -
Fra~z L~har: Gotterııatte onere
tiN1en potouri. 4 - Leopo!d We
ninııer: Voll'a kıvılarının "'rkı
e.ı, 5 - Pnıl J.inch: Venüs (vals) 
6 - Bru~lı: Kol Ki<:t·ey. 

22.15 Memleket saat avarı, A
ia.ns habe~·!~ri. zi.radt. esham -

Çocuklarından biri bes diğeri 
ile vasında idi. Yeni hizmetçi 
onların biitün isteklerini vauı
vordu. Aziz zaten katiyen dik 
sözlü ve emreden bir adam değil
di. 

Bir kanunl.l"'vvel l!ilnü yine ber , 
mutat saat &ltı bucukta evine 
dönünce apartmanın ~pısında 
iki cocuiiu onu neş'eli seslerle 
ka·rsıladılar. 

-Baba, baba Noel bizim eve er
ken ızeldi. Bize sahici. canlı ko
caman bir bebek getirdi. 

Sonra kapıcı yaklaşarak izl
hat verdi: 

- Bayım, hizmetciniz bir kız 
doliurdu .. 

Birdenbire Azizin canı sıkıldı 
ise de 6onra hem cocuklııra ve 
hem de hl"Tl'letrive bakm2)< Ü7e
re muvakkat bir hasta bakıcı 
getirtti. 

Evde cekHmez bir havat baş 

~ 
eöstermisti. Sabahtan akşama 
kadar. cocuklar yeni do"anla 
mcsımı oluvorlardı. O artık on- ı 

1 

!arındı. Adını Sevim kovdular. 
Onu ok savın yanaklariv le. kü- ı 
cücük elleri ile ve oarmakJ.arivle 

1 oynamaları, onu kuc1kla:.ma al-

1 
maları ve ona gördükleri. duy
dukları hika"eleri anlatmaları 

icin bebe/ti odaJ.arına kovmak la
Zl'lll gelivordu. 

Aradan on bes l!iln ııecınisti. 
Nihavet bir aksam Azi~ kfü,.,la
rını ko:·ıstırarak yerneiii bekler
ken hizmetcinln dolasmakta ol
duaunu ııördü. ı:;imdi büsbütün 
ko:kak ve müthiş bir haı almış
tı. 

Yemekten sonra cocuklar ye
mek ods<mdan ~ıktılaT. Hizmet
çinin bula•ık yıkamasından isti-

Çocuklardan bes vaşında olan 
babasına sokulup: 

- Baba, dedi, bana bir hedi
ye a1aceksın va .. Bana bir bebek 
.beşii!i al. 

Diğeri de atıldı: 
- Ben de bir küçük bebek a

rabası isterim baba. 
Aziz Süleyman düşünceli dü

sünceli duruyordu: 
- Peki yavrum, isteklerinizi 

alacal'ım. « ~ ~ 
Sevimi gezdirmek icin lazım ı ~~· . •,. 

olan araba ve beşik alınmıştı. ~~,,;~ "" '~ \,' 
Aradan vine bir müddet geç- . 

mişti. Hizmetci bir gi,in çocuk
kırı annelerinin ziyaretine gÖ· 
türdü. Çocuklar olanı biteni se
vinçle anne:erine anlattılar. 

Mualla, endişe ile hizmetçiyi 
bir kenara cekti ve meseleyi tah
kik etti: .Hizmetci kız. kendini 

Bu itirai Muallanın dimağını 
.. 1• ii::.-t ,..•..,,feti · Sinirlenip hid ... 
öt:cnecc;::i yerde birden, sanki 
"...:.. • .ı.,.:.ıll.~ ı bll' de.Q:isiklik oldu
"unu duvdu. O zamana kador 
kendisıni bedbaht zannediyordu; 
Ve hod'1amlıinnın cercevesi icin
de kısılıp k.aJrnıs gibi idi. Hiç 
bir vakit önünde bulunan dıva
nn ötesindeki hayatın iztırap:a
rını görmek zahmetine lfatlan
m•mı$tı. 

O sır:da cocuk}a~ı da annele
rinin ellerini tutarak mırıldan· 
dılar: 

- E, anne sen Sevime ne ala-
cırksın? Onun gürbiil ve sıhhatli yetişimi; tabiatın tıpkı bir yavru gibi 

- Ben mi yavrum? B3banıza, 1 sinesinde yetiştird:ği saf ve nor::nal gıda ile mümkündür. Her an· 
varın eve r,eleeeiiini söylevin! . ne tabintin ins•nlara bahşettiği hu kudret güzeliiğ:nden istifadeyi 
Sevime de ııüzel esvaplar dike- geri bırakmamalıdır. 
ceii"iın. \ 

Bu sözler, dol(duğundanberi 
dehşet icinde yaşıvan hizmetçi ! 
kızı büsbütün korkuttu. Hanım 
da. Bey ı!ibi bam baska bir mah
l'Uktu demek .. 
bilrli bileli dehret ve korku icin
de yaşıyordu. Cocukluk seneleri 
sarhos ve zalim bir babanın elin
de ııecmisti. Sonra kaba, hoyrat 
ve hidcl~tli adamların kum,.nda
sı altında baslıyan lı.iz:ınetç.Lik 
havatı .. 
· Aziz, Süleyman Beyin yanma 
girmeden evvel bir lokantada ça
lışıyordu. Bir aksam tanımadığı 
bir adam kilerde onu sıkıştır -
mış ve uzun müddet bayııın yat
masına sebep olmuştu. O va
kit onu kovınadılıar ama bir za
m~ın son:'ll her nederu;e yo 1 ver
diler. Kurnının 11it!ikçe büyüme
si onu müthis azaıılarla, korku
:oarla kıvrandınvordu. İşte Bey I 
onu kovmamıştı. Evvelce kaba
hatll olmaktan korkuyor. ürkü -
vordu. Simdi ise baska bir deh
şet ve ürkeklik onu sarıruştı. Bey, 
onun nazarında insanlardan ayn, 
büvük görünmez bir mahlılk ha
line ııelmistı. Öyle va, bu insan
ların irin.de böylesi bulunmazdı. 
Bu ltadar iyi, bu kad"1' yüksek 
kalp:i insan· olamazdı .. 

SAHİBİ: E. iZZET. NEŞRİYAT 
DİREKTÖRÜ: A. NACİ. Basıld f(ı 
yer: SON TELGRAF Basımevi 

ÇAPA MA R KA 
Müstahzaratını!a bu hassa tamamen mevcuttur. 

Tarihi tesisi: 1915 

TÜ R KİYE 
Şeker _Fabr~kal~rı 
Anonım ~şırt<etı 

latanbul BUT'osunda11 : 
Zonguldaktan veya açık ağızl•nl~ ;'>erinct;Y,e .~den kömürü 
nakletıirileceğinden vapur sah'.plennın şeraıtı ogrenmek üzere 

nihayet 11 8onkfumn 194.6 çarşamba gününe kadar Bahçekapıda 
· Taş Hrndakl büt•omuza müracaatları. 

Üsküdar Hukuk Hakimliğinden: 1 TA k \' 1 ~ ve HA ı1 ı 
Mü&kltili Recep Uyj!unun öz l------------

kız kardeşi Melikenin Kınalıada 
dıa Bal( sokağında 13 No.lı evde 13 lklnclkinun 
oturmakta iken 1339 senesi için- c u r.ı A R T E s i 
de ortadan kaybolduğund,an ve m cri: l358 Rumlı 1335 
on beş senedenberi evine dön- 1 inci ay Glln: ıı ı. Kanun 2~ 
mediğinden hayatı mem-atı ma- Zilhicce: ı Kasım: 65 
Iıiın bulunmadığından kayıp;ı- Güneş: 1.25 Akşam: 16.59 
ğına hüküm itası talebiyle veki- Öğle: 12.21 Yatsı: ıs.3;; 
li Ali Dosdoltru tarafından açı- İkindi: 14.46 imsBk: 6.3J 
lan davanın cari tahkika.tında 
mahkemece mı'zbure Melikenin - HAVA VA7JYl>'Tİ 
havat ve mematı hakkında ma- Ye.silköy meteoroloji istas • 
lilmatı olanların bu baptaki bil- yonundan alınan malumata gö-

re, h:ı.va yı.ırrlun K:ı:ra<leniz kı-
l!ilerini aiıı av zı.rfmda mahke- yı.lıırı Trakya, Ege ve Akdeniz 
meye bildirmeleri için g8""te ile kıyıları ile Orta Anadolunun ııarp 
iliınına karar ve:-ilıniş ve işbu kısımlarında yai7ı<lı diğer böl -• tahvilat, Kem bivo - nukut bor

sası (fivat). 22.35 Konuşma (Ec
nebi c" J,·rde - Yal11ız kısa - d•l
ga oostasivle). 22.35 Müzik: Caz
band (pi.) (Yalnız uzun - dal
ga Postasivle). 2:l.5/23.30 Yarınki 
ıırogram, ve kaııanış. 

f stanbul Levazım Amir liğinden: 
Eyüp Detlerdannda. 1 numarah Dlklme.vlnln eorap atililyeJerlnde malı:lneler 1 

lçbt ihzar edUcn bin• dah~llnde zati çorap maklnelerlle ~alışmak lııllyeolo.rln 
Defterdarda. l numaralı Diklmevl lllü dürlill'üne müraeaailan. (lOSH) 

ilan da icra edilerek ikinci defa gelerde çok bulutl'U geçmiş riiz-
vine altı av müddetle ilanına ka· rıarlar şimal istikametinden Trak-
rar verildi~indıen bu bapta ma- ya, Ege bölgelerinde kuvvetli 
lfımatları o:.ınıarın malfuna.tları- diğoer yerlerde orta kuvvette es-
nı bl.klirmek üzere keyfivet ilan mis, denizlerimizde şimal fıı'tı· 
olunur. (23481) nası devam etmiştir, 

Resulü Ekrom, (Zübeyir bin ııan esbabı güzinin: 
en tatlı ve en acı halır:ılarını si
Dt?sinde tasıyan bir hil2iııf? idi. H A ZRETi 

MUMA MET 
- Ev Kureyş"iler! .. Ey Müsrik· 

!er! .. Artık, İslam ordus1.Uıa mil· 
.k.avemet imkiını kalmamıstır. 
Silalıla=uzı a(ınız. (Alahın Re
sulü) nü, sulh ve sülrunetle kar· 
şılayınız. 

reze meydanında kahramanca 
caroısan Resulü Ekreın'in amca
sı Hazreti (Hamza) yı, Vahşi 

, ismirıd~ki kölesine kahnecesine 
katbttirmis.. Ve s<>n:<l, Hamza -
nın karnını vardırtarak ciğerle
rini f!'etirlmis .. Bu kanh ciğeri 
dişlerinin arasına alıp çiğnemek 
suretiv:e, emsali _görülmemiş 
bir v~hşet göstermişti. 

daıı ııirmJşti. Bunu haber alan ı umanda, maiyetlerinde bulu • 

Avam) a da, şimal kaııısından . - Ya Rab! .. Bize bu mes'ut .J<ii· . 
ıı:ü:mesi ıcin emir Rönderdi. nü gösfıer'dt~ icin, .ı;ana nasıl 

Mekkeliier, artık silah larını ı;ükretmeliyiz? 
atmıslardı. Kadınları ve çocuk - Diye neş'e:; ııes'eli söylendik .. 

Zatı Risaletpenahlleri, bu se
blrde dünyaya gehniı;ler.. Pfilr. 
ve masum :;ıencliklerini bu bel .. 
dede ge~irmis:erdi. Hazreti (Ha. 
tice) nin lahuti askı, kendilert
ni burada karşılamıştı. Aziz 
canları ka<lar sevdikleri bu mu
azzez ve muhterem kadınla, ha
yatlarının en mes'ut günlerini 
yine burada :vıasamıslardı ... Da,
ha pek genç yaslarıııda iken ko
ca bir (Kurevs) kab;'.esi tarafm
dan Muhammedülemin) unvanı. 
kendilerine bu beldede veri:mi<ı
ti, Cenabı Hak tarafından balış 
olunan (Risalet) sıfatını da, vl
ııe burada ihraz etmişlerdi.. Fa
kat risalet vazifesini alenen lfa
Y·a başladıkları ı;ünden itibaren, 
vaziyet deiiisınisti. Müşrik ve 
münkirlerin cahil, kaba ve müte
assıp vicdanları derhal isyan e
derek, korkunç bir volkan gibi 
kariliarına dikilmişti, Her ta
raftan. mübarek hav&tlarını teh
dit eden müthiş hücumlaı· baıJ 
göstermişti Hatta, en ı~ kın 

\ . t.Ii.n:Ziya { 2!.ir 
Ammim of(lu olan (&su~ 

Ekrem), bütün ha:yat.nda., bir 
an bile (Sal.analı denilen sc • 
y> aklındı>n r,eçirmemistir. Bu 
J(' ,·düğün ordu, is:amiyetin fe
yı,; w faziletinden, Resulü Ek
reıne karşı her müslümanın bes
ledi,ı itaat ve hü:metin eserjn
dt.:n başka bir .sev doğildir . 

Diye mukabele etti. 
Bu konusma esnasında, eshap

t<ı-n biri, koşa kosa ge:di. Resulü 
El.rem Efendimizin. Ebu Süfyanı 
istediğini haber verdi ... Ebu Süf
yan, bu ani davetten korkuya 
<lü~~rek, kendisinin katledilece
yini zannet•i. Tilriye titriye Re
sulü Ekrem k."ndimizin hıızll" 
rwıa geldi. 

• 
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dimiz son derecede sakin ve ne
ticenin alaca<ıı şekilden tamamile 
müsteriı1li. Onun icin tatlı bir 1• 
tebessümle Ebu Süfyana baka· 
r:k; 

- Yd Eba Süfvan! .. Artık Mek
keve avdet edebili: sin... Eğer 
kavmine ve kabilene zerre ka
dar mclıabbet ve merhametin 
varsa, git, herkesi sükünet ve 
bize itaate davet et. 

Diye, emir verdi. 
Su anda, can korkusundan 

baska bir sev düsünmiyen Ebu 
Süfvan, kendisine böyle bir va
zife veri:di?inden son derecede 
sevinerek. derhal atına atladı. 

Tozu dumana katarck sürüp, hü
cum koll~"ından evvel sehi.e var
dı. Mekke sokaklarında· 

Diye, bağırmaya başladı. 
Ebu Süfyanın bu sözleri, da· 

ha hala cahilane ııavret ııüden 
müt.eassıııları haTekete getirdi, 
Şuradan liu:.ıdan: 

- Al.ah sana. Jfınet etsin, 
Diye, hakaret s:izleri yükseldi. 
Ebu Süfyanı tahkir edenlerden 

biri de (Hint) 1smindeki zevcesi 
idi. O (Hint\ ki zevci Ebu Süf
vandan daha ziva<le. İslamiyete 
ve bilhassa Resulü Ekrem Ef~n
dimize husumet göstermekte i
di. Bu kadın, hic süııhesiz ki 
vahşi bir canavar ruhuna malik
ti. (Bedir) ııazasındaıı bahs€" 
cbrl:en de arzetmistik ki. Mekke-

~ı~ı ~:7:~0:~,::;~~s~~dı~;- 1 

dunına ıretmis .. Defler çaldırıp 

harp şarkıları sövlet.e~ek müş
rikleri harbe teşvik etmiş.. Mübıu-

İşte şiandi bu kadın, kocası- 1 
nın sözlerini isitir işitmez sıu-
cını başını yolmava ve: ! 

- E.v Kure"slikr! Ne duruyor-] 
sumız? .. Şu ahmak ihtiyal'! par- · 
caksanıza.. 1 

Diye, bağımıava başlamıştı .. 
Fakat isliim kılıcları. Mekkelile
rin enselerine övle bir dayanış 
dayanmıstı ki. (Hint) in bu söz
lerine uvan olmamıştı. 

* 
Arabistanın ve bütiln mus u-

man dü<ınıanlarının merkezi oları 
(Mekke). buf!'ünün en mükem -
mel ordularına bile ızıpta ettir~ 
cek bir sükiın ve intizam il~ i•
..-al l'di:iyordu .. Halit bin Velid. 
kendisine muk2vemet edenleri 
sü:·erck. şehrin cenup kaoısın-

larıvle beraber damlara çıkmış- lerini işitiyor .. Ve kendileri de 
!ardı. Ağır ve vakur seslerle ayni heyecaru hissediyordu .. 
tekbir getirerek, şehrin merke- . Bugün'. müs'.üınanlar. iç~n öyle 
zina do.i!ru ilerliy>en islam as- b_ı_;_ ının ıdı kı, oıı!1n ~htıv~ et-
kerlerinin sükun ve intizamına tıgı saadch tam manasıvle ıfade 

<edebilmek mümkün değildi.. Va-
saskın nazari.arla bakıyori.ar .. Bu 
galip RSkeJ'!erin, - O devrin ad€" 
ti hilafma ·olarak - hic kimseyi 
öldürmedik:erine ve hic bir yEri 
ya Oına etmediklerine hayret edi
yorlardı. 

Bu sırada Resulü Ekrem Efen
dimiz de, (Rahle) denilen Yü
rük bir !recin ·devesine binmiş 
oldui\u halde, şehrin kenannda
ki (Cehı'ın) mevkiine ,ı?e:miş, o
rada tevakkuf etrnişti. Çehre!~ 

rinde mcre:Tet nurları, dudak
larındn tatlı bir tebessüm parlı
yordu. Mübarek başları dimdik 
duruyor, cevval nazarları, ö
nündrn saf saf ıreeen askerler 
iizerinö do'ıaşıyordu. Ve .ıı.vni 

kıa islamiyet, Arabistanın en 
hücra köşelerine kadar yayılmak 
muvaffakıyetin! göstermişti. Fa
kat, ancak bugünkü zaferle en 
büvük düsmanlarına karşı kat'i ı 
ve kahir bir darbe indirecek. Cahil 
insanların hisleri ve vicdanları 1 

üzerind~ saltanat sill'en taştan ve 
ağaçtan (Put) ların saltanatına, 

anoak bugün hitam. verecekti. • 
Bunlardan baska, buf!'ünkü za

fer, bilhassa Resulü Ekrem E
fendimizin nazarlarında da ay
rıca bir kıymet ve ehemmiveti ha. 
izdi .. Çüııkü, su anda s..qf s2f İs
lfım askerle;inin ııirmekte oldu
ğu (Mekke) şehri, kendilerinin • (Arkası var) 


