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SOFYA 
Bulgaristan bitaraf lığını kat'i 
surette mu haf aza edecek 
Menemencioğlu ile yapılan 
hakkında Sofyada bir tebliğ 

• • .. • ... • • • .. .. .. 4 ... 

Tuna ve Balkan
ların stilh~ içi!1 i 

llallıan ııe Tun:ı deokt/eri mütt•kabil 

lorla birlıirile arılaııp kuı:ııetli lıir 

ledakarlılı

lıfok teıkil 

dti/ıleri taktirde Aorupanın lıu kı•mında •ullıu 

muhafaza edebilırl.:r; yolı.•a ... 

Yazan : Abidin Daver 
lara doflru bö.)'le lıir So"yct akın-

temaslar 
neşredildi 

Şubat lptidalarında Balkan 
~'""" devleııeri, vanj Tu:rkı)e, ı 
1 

unan,.tao, lwmanya ve lı: uııo•· 
avya Hariciye Vekıileri, harp 
lıQ 1%rlıı;mdaııbui ilk deia ola • 

1
ı 

~aıı; beıgraLta topıanacaı.Jarcıır. 

tısını ""'hıl ederse, kenllı isLık· ı ı 

liııne veda etmeyi kabul ctmış 1 Balkan Antantı Konseyının toplanacap &ıguttan bır gorllnuş 
dcme.ktır. Çimı<.ü Slavlık ve ko· 

u toplanı., Bıukanlarda suUıun 
Dıuha.tuası ve Balkanla m.llet· 
lerın islılf.bali baıumından çok 
Dıuhlm olacaktır. Uört Da.akan 
41evletirun alacakları kararıar, 
eı;er aralarında lanı ve kat'ı bır 
tesanüt mt..-vcut olouğunu göste-
J'U"&e, Balkanlara doı;ru sark • 
malf. ve bu nımtakada sulhu boz
mak is!iyemerın cesareıleri kı· 
J>ılacağına şüphe yoktur, Yok, e
ler balı.an devletleri, bu kat'i 
b.rlıği ve aheng.ı gö.teremezler 
•e, az çok bınbırinılen ayrı hır 
Dolıtika takip etmiye kalkışırıaı· 
sa, onların bu zifından istıladc 
eun.ye kalku;aıılar olacaı.tır. 
Baıı.aııhiarm buıün kuvveti, ba
:r.cı ••yasetlerındc. bir tek dev -
leı gıbi hareket etmeleriade ve 
edebıhnelerindedir. 

münisttik ureynnlar.ının haylı • Balkan Antantı vonse r11z·nde kuvvetlı bııJımdugu bıı ·uçuk n 1 ~ 
meuıleket için, artık SovyetJeş -

m~~:nB~~::~lo~'::e :ı~~~onın umumi vazi.l}ef tef kik edilecek 
vaz;yetinc dti~ıncyi ve bir kukıa 
haline gelmeyi kabul edecekle • 
rini zannetmiyoruz. Bu vaziyet
te, arada kaynayıp gidecek o
lan yalmz Bulgaristanın istikla
li değildir, memleket, komüniz
min bütün ihtilal ve ihtilaçları 
ile de perişan olacaktır. 

Macaristan da ayni vaziyetle· 
dir. O da, bir taraftan Sovyet 
Ru ya, diğer taraftan Almanya 
ile tehdit ediimektedir. Maca
ristan ovalan, ya Alınanyanın 
hayat sahası, yahut da komüaiz· 
min istila sabası olacaktır. Ro • 
monyadan ve Yugı-.Javyadan a· ı 
Jınocok bir miktar fazla toprak ı 
pahasına .Macar ıııiıletirun bu· 
gull.l<u varlıgını ve ıslıl<lfılıni teh-

1 lu..cye koyması, haJW;.aten en 
buyuJı aıuısız.ı.ıt olu:r. \(ull.l<ü mc· ı 
şeJ.e top.ra.k .kazaıın1ak~a cıegu; 

mus~J Vl: mes'ut yaşama-.uı
dır. l\ıacıuasıan gibi isı.ı.ıalı ı~ın 
bu kadar çauşınış ve çarpışmış 
bır mıUtlin ya hazi çiı.nıçsı ve
ya komürust (ekıci atlında ya
şaınoga razı oımasına ihtimal 
vu.ıeıuez. 

Bulgar Kra., ~fından kabul 
edilen Hariciye Umumi Katibi 

Nunıan J\fenemencioğlu 

. Sofya, 13 (A. A.) - Resmi lıeb
lll!': 

Bulgaristan Başvekili ve Hır 
riciye nazırı ik Türkive hariciye 
umumi katibi arasında yapılan 
mülakat, 18 Tcsrinievvel 1925 ta
rihli Türk - Bulııar muahedesi
nin semeresi olan sa:mimi dost· 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Sam su 
ha •• mu 

-~ 

l ITALYA ı 
Tuna ve Balkanlar
da nizamı muhi>fa

zaya azmetti 
Roma, 13 (A.A.) - Royter: 

Yarı resmi Relazioni İntema
ı tionaii mecmuPsında intişar e

den bir makalede ezcümle şöy
le deniİmektcdir: 

Romamn Sovyetler Birlljti
ne karşı ne mutaarriz mak<at
lan ne de pl:l.11iarı vardır. Fa
kat Roma, nasal İspanyada a· 
Jicenabane ve menfaat hissin
den iri olarak nizamın muha
fazasına hizmet etmişse şimdi 
de gerek Tuna havz•sında ge-
rekse Balkan yarımadasında 
nızamın muhafazasına azmet-
miştir. ı' 

Bu siyaset, henüz muallakta 
ol•n ihtilaflann vaktinde ve 
hakkaniyet ve anlayış hissi da
iresinde hallini istilzam et -
ınel<f<'dir. İşte ite!•···"'~ ~ıuh· 
telif Balkan memleketleri a • 
rosında y:ıklaşmayı arzu ve 

, teshil etmesinin sebebi budur. , 

'2_ -~• 

, Amas 
de 

.. 
en 

BİTTİ 
Finler bir Sovyet fırkasını 

daha ihata etmişler 
Sovyetlerin herne pahasına 
ol sa olsun bir hezimete mani 
olmı a çalışdığı bildiriliyor 

Stokholtrı, 13 (A. A.) - - Ha.
vas - Salkıd3 baslıyan ve res
mi lt.ıeblil!le:de heııüz zikTedil
miVC'll bir muharebe İsvec mah· 
fillerinin ebemntlyetle dikkatini 
çekmektedir 
Bazı sayialara ,ı;ıöre •. Fin kıta

lan bir Sov~t fırkasını hemen 
beIIM!n tamamen çevirmeye mu
vaffak ol~lardır. Fakat Sov
yet.lcrin her ne bahasına olursa 
olsun Suomosalmi fdaketinin tek
rarına mani olmaya azmetmiş 
oldukları 11i) .. •i11üyor 

İsve<' muhabiri<:: ine ,ı;ıöre. Sa· 
la reııhesir.e 40.00U kişilik müm
taz Sovyet kıta1arı yeni iki fırka 
sevketıni,lerdir Ücüncü bir 
fırkanın hcsa ba, katı lamı) acak 
<!~!recede hıro.1laııdı~ anlaşıl -
makta.dı.r. 

Verilen m<!lumata go:e, Salla
chki Fin tnbivcsı cie SuornosJlm.i 
de> okluli:u g bi ~us kıtalarının 
Ja."t? us.len oıaı ınmallarıııı es
mevc matuftur, Hava yolu ile de 
Sovyet kıt<tlan ııelmistir. Sovvet 
baskumandanlıııı Sallada bir 
hezimete her ne bahasına olur a 
clsun mani olmak istiyor. 

Kopenha)?, 13 (A. A.) - R<1lna
( Arka.,~ 3 üncü .<ayfada) 

F nlnudlya Rei•inımhııru Kallıo ecpn""e bir teftişte ve 1' ı .. 
cephesi kumandanı Vallenlus bir Sovyet esirini isticvap ederken 

in • • 
1 iZ ayyarelerinin akını 

Harbin başındanberi Armanya uze
rine en büyük hava baskını yapıldı 
Almanya baharda bülıük taarruz hazırlıyor 
Londra, 13 (A. A.) - İngiltere 

Hava Nezareti tarafından bildi· 
rilınistir: 

İn"iliz tayyareleri dün ak· 
snm. Avusturya ve Bohemya, şi
mal-batı Alnıanvası üzerinde is· 
tiksafta bulu .muşlardır. bütün 
tavva:reler salimen üslerin<? döır 
müslerdir. 

Hava neza~eti İnıriliz tayya
releri tarafından Almanya üze
rine yapılan baskının harp bas· 
Jadıi!ındanbt:ri ya;oılan en büyük 

-
elze eler 

bu harp paUayıncaya kadar, 
Balkanlar içın lehlıkeli iki büyük j 
devlet, Almanya ile ltalya idı; 
iaı.at harpten sonra, vıwyet de- 1 
ğıştı. Şımdi Balkanlıların kar • 
4tsına Almanya iıe S<>vı<et 1'us- ı 
)'a ılıkılddtır. Sovyet Ruııyanın 
~em emperyalist bır Slav devle- ı 
ti, hem de müstevli bir komünist ı 
kutlesi oıarak Karpatlara dayan
ması ve Balkanlara inmek isle
meı;i üzerine, italy a, Balkanlar· 
•a statükonun muhvfazasmı, da
ha zayade kendi lehinde bulma· 
i:a ve bu yolda çauşmağa başla· 
ıh. Bu itibarla, ş,mdi Balkan 
61illıunu ~hdıt eden tchLke, gcl
ııe gelse Almanya he Sovyet 
L.usyadan gclebılır. Bunların da 
aralarında anlaşmadan bırbirin· 
elen ayrı olarak B.~ıkanlarda ha· 
rekete geçmeleri beklenemez. 
Olsa olsa Lebi.stanın po tu üze· 
r.nde olduğu gıbi Balkanları 
taksimde de an.aııı' b,l.ı lerse o 
zaman yalnız Balkan devletleri· 
nin değil; Macaristan ve Bulga
J'ıstanın da istıklaLeri tehlikeye 
dü<er. Onun içindir ki, böyle bir 
lehlikerun yarathğı tehdit kar
şısında. bu iki devletin, •Dim • 
y•ta pirince giderken evdeki bul- 1 
curdan olmak• gibi fena l.:r vazi- ı 
Jete düşeceklerini düşünerek ken-
41i isteluerini tahakkuk eltırmek 
ıçın, Almanlarla Sovyetk.rin A
leti olmıık çckinmel~n liiıun 
gel:r. 

Fakat, hazan hırs, bir milleti 
idare ellenlcrın akıllarını başla
rınııan alır; kaş yapayım ner • 
ken göz ç11<anrıar. Lcbıslan, bu· 
nun en iyi mısaııdtt. l:lu mılleti 
iua.re eden HeK•ıcr, Sıın.gu hıt:ı~ 
kr, halla Pıısudskı'ler, ynıılL~ si
~)"abetlt.r.ı.le yurttarını en bhJUk 
teıakeLe u~ratmış,.ardU". } .. ıı\'a.Kl, 
Almanya, Çeko,;ıovakyar.ın de • 
r~s ru yiızmeğc başlaoıgı zaman, 
ya.:,madan kcndisme kuçuı. btt 
hı•se ayırmak içın bu memleke
te saldıran Lchıstan, Çekosıovak
yanın kendisi iç.n en tahıl ıııiıt
te(ık ve en iyi bir müdafaa sed
di oıduğunu asl:ı göremem.ş, 
Çeklerın feliıketındcn ancak 11 
ay bODra, kendjsi daha fena b,.r 
iikibete uğramıştır. 11 ay ilerı -
sini görcmiyecek kadar kı>a gö
riişlü adamların bir milletın ba
şına musaı.aı olmaları ne hazin 
şeydir. Bek hükumeti, Çekoslo
vakyanm yağmasından küçük 
bir parça koparırken sanki bir a
vuç fazla toprak almak büyiik bir 
marifetmiş gibi devleti, iıdcta 
bayram etmişti. Ayni hataya Llt
vanyolılar da düştüler. Sovyet 
Rusya ile Almanya, Lehistauı 
payleşhklan zaıiıan Sovyetler 
kendi hisselerine düşen Vilnıı':vu 

1Vle~udi_qede sarsıntılar sık sık tekerrür edi
yor felaketzedelerin nakli ve yardım artıyor J İngiliz Ark Koya! güvertesinden 

baskın oldultunu bildirmekte - ı 
dir. 

bir tayyare havalanırken 

l>aylalara inanmak icap eder
ae, Sovyet Ru~ya. Besarabyayı, 
Tuna ainlarını, hatta Kfutcn • 
eeyi ve Dobricenin bir kısmını 
alarak öteki kısmım da Bulgar· 
lara vy.dedcrek Bu lgari•tanla 
hemhudut olmak istiyormuş. E
ler, Bulgaristan Dobriceden bi
:taz yer aıınak pahasına Balkan· 

(Arkası 3 üncü ıayfada) 
ABIDİN DA hlt 

Amasya, 13 (A. A.) - Dün 
saat 4 de Aımasyada ve Varay 
nahiyesi ile Akdalı n<ıhiycsinde 
de 2,45 de o.ldukra şiddetli biı·er 
ver sa<rsıntısı hissedilmiştir. 

Haı;ar VQktur. 
SAMSUNDA 

Samsun, 13 (A. A.) - Dün sa
at onu yedi geçe beş saniyelik 
zelzele olmuştur. Mesudiyede de 
zelzele sık sık tekerrür etmekte
dir. İki gil.ndenberi şehrim;ze 
siddetü kar val!maktadır. Kara 
ve deniz muv.asalası bir haftadan 

.---------------------ııı 

Memlekette yardım· 

farın umumi yekunu 

1.508. 761. 9 lirayı bul-
du. Bunun 819 bin 

lirasını dün akşama 

ka~ar lstanbul vt:!rdi 

beri kesilmiş bulunmaktadır 1 
Viıayet içinde tclıı: af muhabera: 
tı normal halini almıştır. Kara 
P()stal:annın fırtınaya raı:tmen ya
kında yetişmeleri dl:? temin o.lun· 
muştur. Ünveye iltica eden va.
nurlarla ilk defa oosta ve yolcu
la.rın dısan çıkarılması t-.in 
edilmiştir. 

Gümüşhane, 13 (A.A.) - Bu 1 
gece b'ri şiddetılice_jkisi de ha • ı 
fif olmak üzere Ü<; defa yer sar· 
sıntw o1f'l"ns 4 ur. Ho:ı~prat vok'ur. 

(Arkası 3 iiı4Cii $ay/ada) 

Avusturya ve Bohernyaya ııi· 
den tayyarelerin inııil'tcreden mi 
V<ı.<Sa Fransadan mı kalktılıı if
şa edilmemek.le beraber el/:cr 1n-
11iltcreden hareket etmi~rsıe en 
az 1600 kilometre uzaklaşmışlar 
deınektiT. 

Alman tayyareleri İnı;ııliz sa· 
hillerill<! taarruzla lk>tiro ettikle
ri halde. İnıılliz tayyareleri bütün 
Almanyayı katetmişlerdir. 

İnııiliz devriveleri ı>ersembe gij. 

nü iutlandın blavand burnuna 
40 kilometre mesafede üe Alınan 
torpido muhribi ııörmüşlerdir. 
Müteakiben torııid&ann yanıba,. 
Şında obüslerin patladılh tcsbit 
edilmiŞ'lir. Hiç bir İnıtiliz t;.· 
yaresine isabet vaki obna!" 
tır. 

ALMAN TAYYARELın:ıt t>J,.,,,t. 
. TERE SAHİLLEF 

! _Londra 13 (A. A.) . 
man tav:~lTcleri Sı• 
folk, Yorkshi:re ve 

fA1kası3 J 
' 
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BOYOK 
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TARİHl ROMAN: 73 

GENÇ OSMAN Karadenizde 
Fırtına dün 
Hafifledi 

r D k ı -" Dostu tarafın-
Y.ıaD: M. Sami Karayel o uma ar ı d .. .. t 

an go.zu pa -
Nasuh Paşa, elli bin altını ordu 

hazinesine \'erdi. • • 

Limanlara sığınan vttpur- ~ 

aynı evsafta latıl an kadın 
olacak 

Bana tek göz de yeter 

diye davacı değil l Padi"'1ım bu hareketi üzerine 
Mah Peylı:er. faa.i yetini arttırdı. 
lmaın Voustafasuu çaiırterak şu 
tafönıı.tı verdi: 

\ 
Nasuh paşa; Türk köylerini f f 1 b 1 d ı \ 

ve.a$i..""etlerini talan ettirerek hem ar se er erine aş.a ı ar'\( 

1 
kendi elli bin altınını ve hem de Eııe denizinde yeni bir lodos 

Yarından sonra eti
ketsiz dokumalar Metresi Mlllfilıatın bir kaldırım 

taşı vurMak bir ıı:özünü patiat.-
- Hocam: Yaoılacak şey, an

laşıldı.. Ve kolay la$lı. 
- ..... . 
- Göriiyoıwun?.. Padisahmıız 

Nasuh l"9•anm mahrem muuza
tını Kuyucuya yolladı. 

- Kulu1M1z böyl~ olac~j!mı 
söylemiştim Sultanım!.. .. 

- Ziyan yok; Ben de boyle 
ol.acalluıı biliyordum .. P'akat; da
ha ziyade emin olmak istiyor -
dum. Bak, şimdi ne yapacaı'!ım. 

- ..... . 
- Çare birdir .. 
- Ne gibi Sultanım!. 
- Bu ihtiyarı zehırlemelc.. 
- En makulü d·z budur .. 
- Çünkü: Şark Na..ııh paşa 

demektir .. N~.ıl olsa onun ye
meklerine zehlı ttırabilir .. 

- Evet, Suhanım!. 
- Bu herif oldükten sonra da, 

s:rrlda Nasuh pasadan başka kim· 
re voktur. Padişah da, Nasuh paşa 
yı serdar ve veziriazam V"'P
maktaıı fariti olamaz. 

= H~~di Hocam! .. Sen Nasuha 
biı adam daha cıka;, talimetuıı 
ver .. 

Dedi. 
H~ lıımımından a'.dı~ı emri 

derhıı.1 yerine ı;!etirdi. Nasuh 
pasaya, vaziyeti anlatlL Padişah
la. Kuyucu Murat arasında ·emin 

ıı.hit oldui!unu bildirdi. Sultan 

1 hanımın, zehirleme iradesini teb
iıt eltl!'di. 

Bu oıralarda da. Kuyucu Mu
rat -. <71'du "v'le Diyaırbeki
re ı!cl:miştl • osuh paşa; Kuyu
tu'fll kemali ihtimamla karşıladı. 
Sanki hlç bir şeye vakıf değil-
ı:ı>İ$ ,Pibi duruyordu. 

Fakat Nasuh pasa; :n:ılyetinde 
bu:Uoan kürt mubafu:ara ve 
kürt alavlanna ve kıımandan la
nna mahrem emirler ve..-,nisti. 
Kımıcu. etrr bir fırsatını bulup 
·la Nasuh -vt tepelersıe der
hal iıUrtler harekete gececeltler. 
Ku \'t!Canun otai(ına hücum cde
ce!rle1 dl 

Kı.ıvucu; ibti\ ar kurt. Qın far
kmda idi. Nasuh pa$3run ilti
faUarına. l(Ü:er yüzle muk;ıbeJ.:>
do bıı!;ındu. 

Ço · ge\mcdi. Kuyucunun Di
Yll'trekll'l' ~kliiıinin ikinci gü
nü, iki iıumandon konusurlar
k"-a. !\uyucu Nasuh paşaya hita
ben: 

- Paşu birader; Efendimize, 
bütün ordunun masraflannı ve
n!ceiinizj. anetmissiniz?. 'Padi
sahımız, ari:ııanızı bana yolladı. 
Tesekkürler ede:·im .. Hemen bu 
vazifenizi ve ha.miyetinizi yerine 
ı:etinnenizi dilerim? .. 

Dekikten sonra; Elli bin altı
nın da ordu haıine:ine t-eslimini 
unutmtlmıı.nızı ha!ılatırım .. 

Dedi. 
Ve padisahın kendisine yo"'.la

dı"ı Nasuh paşa ariı>asını da or
tava koydu. Nihayet bu, bır tek
lifti. 

Nasuh Pıı.şa; II'c itiraz etme
d~ şu yolda mukabelede bulun
du: 

- Bas üstüne serdanm! .. 
Nasuh Pasa, elli bin altını or

du hazinesine verdi Ve ordu-
nun zahitts~ni. ncvakısını .. itmam, 
!cin de, maivetinıkki. kürtleri 
civardaki Türklere musallat et
tirerek &alan yaptınp tamırrn!.a-
ciı. 

ordunun zahire ve nevakısım ta- Kar d · ı 
ınamladıktan sonra; Kuyıı<:u ile fırtınası baslamıştır. a enız- , 
İran hududuna yürüdü. de fırtına hafillemiştir. 1\ 

İran ordusu hudutta top'.an • Bu yüzden Alanva civannda . 
mıştı. Şah Abbas. ordusiyle Kıı- karaya o"1rmuş olan Tırhan va- ı, 

purunun kıırlarma işi. ııü.çleşmiş-
yucu vu bekliyordu. t:.r. 

İhtiyar Kuyucu, seri bir hare- Karıtdenizde fı.-tınanın hafifle-
ketle İran hududunu J?eçti. Şah m€zi üzerine limanlara sığınmış 
Abbas ordusivle karşılaştL Da- olan vaııurlar seferlerine başla-
ba ilk hamlede Abbasın ordu- ıruslardır. Polatbanede bulunan 11 

kaçak sayılacak 
Ticaret w Sanayi Odası ta

rafından hazırlanan El Doku
maları İst.aııdardizasyon Ni
zamnamesi yarından sonra 
mer'ivete girmektedir. Salı 
ııününden itil:ııaren İstanbul vi-

' tıji'ından tatili uzva sebebiyet ver· 
mek suc;undz:ı dolayı İkinci ağır 
ceza mahkemesinde Hasan adın· 
da birinin mubak~mesine başian
mıştır. 

sunu bozdu. Günevsu ve Karadeniz vapurları 1 \
1
. 

Sah Abbas, elinde kalan Jı:uv limanırmza doi!nı har.,kel etmiş-
vetle:-le canını güç bela kurtara- lerdir. İzmir vapuru da T: abzo- i \ 
r
1
ak ric'atbett

1
i.dVe civarlarda do- na doilru yolUDa d;vam etmekte- İl 

asmağa as a ı. dir. Günlerdenl:eri Amasra li- 1 

layeti hudutia:ı için-de el tez
ıı:iıhla-nnd" yapılacak bütün do-

kurr.alar ayni boy ve evsafta 1 
olacuktır. Dokumalar Ticaret 1 
ve S2nayi Odası tarafından 

kontrol edil:?Tek nizamnameye 
uyl[Un oldııkl-:in Üzerlerine 

Okunan tahkik.at ev:.akın.a gö
re Hasan Melahatlıa uzun müd
det beraber yaşamış, fakat sonra 
ayrılmışlardır. Hadise ııecesi 
tekı-ar buluşup Galaiad.a bir mey-
hanede içmişler, vcmek yemiş
ler ve som·a avrılmıslardır. Fa
kat Has;mın gönıü Meliıhatı yal
nız bl'..akmak istememiş olacak 

Fakat: Şah, Murat paşa kuv- mamından çıkımvan Üle;?n va- ' 
veLeri ıizerine gelemez olmuş- ııuru da dün sabah limanımıza ı: bir <ıl>lı:et yapıstırılar"k tasdi'; 

edilecektir. Etiketi olmıya.n 

dokumalar kaçak addwilecek
lerdir. İmal Edenler ve sa-

tu. Kuyucu muzdferen Tebri- gelebi!mislir. · 
ze dahil oldu. İki ııündenberi bobzda kalıp ' \ 

Pasa; Tebriz kale"'ni cebren ve Karad~nize çıkarnıvan Curnhuri-
kalıren zaptederek yağma ettir- y-et vapuru da cün ö~l.!den son-
di. Kış yakla•·nıştı. ra harekct. etmistir. 
İlkbaharda daha esaslıca işe İskenderundan ııe!ınckte &lan 

baslamak üzere Erzurum kışla- ve kazazede Tırhan vapurunun 
ibna ceki!di. volcularını kurt:ı.ran Etrüsk va-

Sah Abbas: vaziyeti fena bul- puru üc ıı:ün rötar:a dün limaru-
du. İlkbaha. da. M'llrat paşa tek- ı· nuza gelmistir. 
rar İran harekitına başlıyacak- Gelibolud-a karava oturarak dJ-
tı. meni bozulan ve varaJanan Tay-

\ tanlar hakkında kanuni taki-
i bs:t yapılacaktır. 

l~kONOMI 
ı--

l<alay siparişleri 

Murat paşa; Erzuruma kışb-
i!a eelir ı;ıelmcz. Şah Abbas sulh yar vapuru C:makkale vapurunun Dün, uzun zamandanberl i!Jı: 
teklifinde bulundu. Lakin. Mu- vede~inde olarok dün gece !ima- defa olarak harictrn şehrimize 

gelmeğe baş'adı 

nunıza J;?etiı:.i!mistir. 
rat paşa. müzakereye ş3yan ııör- Canakkalenin K~nez mevkiin- 2,5 ton kalay gelmiştir, Yüzde 
medi. &.ddelti de karaya oturan İtalvan il3ndı- 4 - 5 nisbetinde oabalılaşan kalay 

$ah Abbas; Tahmasip sah ile raıı Arkova va-puru da dü~ sa- fivatlaTmın bir mıkta.r düşeceği 
Sultııın Sü:eymanın arelannda baılı ken<li "~itiyle kıurtulmağa tahmin edilır.ektedir. Yalcınd.a 
Uıkarrür eden şi:.rut dairesinde muvaffak olmuştur. veni siparişler de ııelmelie bıı.şlı-
sulh istiyo:dlL YineÇanakksle civannda kara- vacaldır. 

vcrlerin kamilen teslimini talep resti ve İtalyan bandıralı Petsa-

ki kadının peşinden evine ıı:itmiş 
ve ı;ıece owda misafir kıiıınak 
isteır.istir. Melahat razı olma
yınca rnünaka$a ve kavga başla
mış. kadının kendisini kovması
na m~ber olan Hasaa yerden 
kaplcğı bir kaldırım taşını Melfı
hatın ba<iına a tmıs. Kadının sağ 
ııözü dışa.rı fırlamışt!f. 

Mahkemede maznun Hasan 
hadisenin berabe: icip Y'tmek ye
mek faslına kadurın111 do,i?ru ol
duğunu söylemfr fakat taşla ka
dının gözünü patlatınadığını id
dia etmiştir. 
Davacı mevkii.ııde bulunan Me

lilıat da: 
- Bına tek ıröz ce kiıfidi:"! 
Diyerek davasından vaz geç

tij!in! söylemiş:ir. 
Şimdi yalnız hukuku umumiye 

n2Irın:ı devam edecek olan mu
hakeme şahitlerin çai?nlması i
çin b~ka ıı:üne bırakılmış~ır. 

Murat pasa ise, fethettikleri ya rtidıen Romanya bandıralı Buk-ı Benzin ve Petrol 

edivordu. Üste de, senede iki mo vıııııurlan hala kurtariliımar fiyatları yCkse!di 
vüz bin yük ipek verilmesini is- ı d .a ... L 1 '{ E 
t • d mıs ar ır. • " ., 
ı-nr lL __ 00 Pe!;roı ve Benzın _;yatları dün- ~ - --
Fakat: bu müzaken!ler esnasın- 1 den itibaren yer.iden pabaWaş-

da doksan V8$ını müteeaviz ol- ı il EN 1 Z mıstır. Petrolün lit.:esi 14.75 lru-
du~ halde mev·danı harpte ve- rusl:an 15 kuruş 00 santime, bm-
fat etti. <H. 102oı. Umand1 iki ı7ıolör ç<ır-

1 
zınin ııtresi o.: 16,60 kuruşa çık-

Kuyucunun vefatı. Nasuh pa- fı b b tf mıstır. 
sanın entirikası ile vaki olmıq- pış iri a l 1 Bir şişe benzin ise 76 dan 63 
tu. Ada:nları vasıtasiyle pap- Evvelki akşam saat 17,30 dıı. li-- kuruşa yül-.selmistir. Fiyatlar 
vı bir ziyafet esnasında zehir.et- manımızd.a bir rnotörün balmasiy-I kuml)2nyalar ile hükumet ;mı -
misti. le neticelenen bir deni>: Jı..uası sında y-~pılan müzake:-eler so • 

Munt paşanın zehirlenmesi bıı.- olmuştur. ntmda artLplmıstı:-. 
sit ohnusllL Ziyafet eıınosında Ali, Hüseyia Aca.r kardealecin Yeni fivatlar dün Vekalet ta-
ayranının içiM zehi;• atılmıştı. Mehmet kaplan idaıe:indek.i 8 rafınd2ll Ticaret Oda.ına ve di-

Murat pasa, kana kana içtiği ton.:ıı-Iı: İhsaniye rnotörü AnLalya ıier ııJakadar!ara da bildirilmiş -
ayrandan sonra: sancıhnmıştı. va1'1ll'und.:ın yüklediği Kızılava tir. 
Ve bilahare ıı•ce y:rısına dol:tru ~it 104 saı;-chl: civi ve d!~ e~va Bu zamlıır harici piyasa.kırın 
vefat etmişti. ııe Sırk"ciden Toph.a'!leye doı;ıru I villrn•lmesi karşısında zanıri gi>-

Kuvt.ıCUnun. vefatı ihtivarlılı- "İ<i<>rken dalııa!ar mötürün ma.- .. · : . .-· 
na verilci.i. Hakika-ten serdarın kine da.i.rCS:ne dolmus ve makine- j _:_'wmusı_u:-_._. ---------
son t-an seferinıl"n sonra; ayak- !eri durdıırmıışlur. Bu vazh·-ettıe P.A' ıı,. 'b. q 1 
ta bile duracak hali kalmamış- moıör sularla s:rkeci sahilleri- ! ~ G S B ır l Q f;,. e il" Gr 
tL Ağaları koltuklarıruı girerek n-e sürililinrneğe baslamıslır. ı ----------
ısötürilyorlaJ"dı. Bu Hra!arda k:rr•Jdan süratle ge- .

1 

* BırJeşik Esn3f ~miyetleri 
Koca Murat casanın vefatı len Deniz Yollerı fd:re5İnin Ok Yardım H~yc-'.i unıuırıyesi uclli-

hemEn İstanbula bi!di.rihnişti. m{)tö:ü katıtanı İhsacıiye motörü- rnüzdekl hı.ft.a topl:narak veni 
Sultan Ahmet. pas~nın vdatı ha- nün bozuk oldui7unu his~·ed.me- senc:ıin f.aali~<:t programını ha-
berini alır almaz l:inıseve danış- mis ve ismine uyııun bir süratle zırlıyacaktır. 
madan Nasuh paşayı veziriazam üzerin~ giderek motörün sancak * Si: ecide kas:ıp çıraj!ı Ganiyi 
ve serdar tavin eyledi. Fennar ba:d:lSma siddct!e e:ı:rpmıştır. s~ala .. .rken ka'..1 k~stivle yarala-
nını da yolkdı. Bu müsademede Ihsaniye mo- ır.cktıın Birinci dır c!.'Za mııh· 

Çünkü; Erzu:umda askeri tu- tö:ü {)rtasından ikiye bölünmüş !;)~since 8 s"ne hao"e mah--
lacak. İran seferini itmam evli- ve d<'rhal batmıstır. Vapu~ kap- küm edilen İbrahim Şerıf hak-
vecek. müsa!e!ıa müzakerelerini um Ok m<>töründen atılan iple kı.nchki ltm-ar temviz mahkeme-
idıre ed~e',( ortada Nasuh pasa- bavgın bir halde kurtarılmıştır. s'.nce mazr..unun khi= olarak 
dan ba-şka kimse kalm.'.lmıştı. Antalya vap:.ıru iki nakwdilmiştir. Ai!ır ceza mah-

Mah "•ykcr Sult.a.n. Nasuh pa- k k d kemesi bu dava closvasını V"eni-
sanın veziriaztm vlmasiyle kud- iş'yi urtar 1 den tetkik v.-? eski kar.aTında i~ 
ret ve kuveti ço~alroışlL Paşayı E~-velki l!Ün saat 14.45 de B2n- rar etmiştir. 
bir an e"""l İstanbula almak sa- dınnad:ın İstanbula gelmekte o- * Ankara.da müteahhit Nuri De-
ravca yapılaca:k işlerini hallet - b.n Deniz Yolla~ının Antalya va- mi.ait şirketinin veznedarı Muh-
mek laıımdı. puru Yesilköv acıklannda sula- sin 2500 lira açık vereı ek İstan-

Mah Pevkerin maks:dı ortada ra ltaııı.i'mıs bir sar.-dıılda bulunan bula kaçtıi!ı iddiasiyie burada ya-
idi. Selıza11e meczup Mustafa- Dursun ve Mahmut adlannda iki kalanmıstı. 
vı ortadan bldınnak, Mah Fi- kisivi muhakkak bir ölürıxie'n 1 Dün Muhsinin Kızıltopntktaki 
ruzun Grne Osmanını da ze'1irle- kll'l'tar~tır. Ve sandalı da ı evinde bir arastırma yapılmıştır. J 
ıetcrek saltanatı oirolhrına bırıı.k- r•ğlıytra'.;; limanımıza ııellrmi:r Muhsin m:hfuzen Ankaraya ııön-
maktı. ( Arlrıısı var) tir. der!lecektir. 

Nişandan 
nikahı 

sonr.ı imam 
yapmış'ar 

Asliye ikinci ceza ır.ahkcmesin 
de dün bir dini nikahla evlenmek 
dav·..sırı.a bıı.kılmıştı.r. 

İddiaya J!Öre, Bakırkövünd<> o
turan 17 yaşında Arife admdl 
bir kız Şaban isimli bir ııençle 
nişaı:laı1,,:'lıs, bunu müteakip, ken
di.tine bakmakta oı...n a~ .. bevsi, 
artık Şalıanın y~nmda oturma
mı:ı...•mı sövliyerek kızı dfrlikan
Iının evin'!! göocermistir. Kız 
Sabanın evine ,ııittikten sr.mra da 
kr.rı koca l!ibi va=i!;a başla -
mışlsrdr.. Bu vaziyetin etrafta.. 
,. •. 'Ti 1ıabü ııörülmemesi icin de 
bir ak•am H:ısan e\oir.de birini 
eve ça".rarak dini nikiıh ya.ptır
mıslardır. Arife, Saban ve Ha
san n:'1hkemeve vedlmişlerdir. 

Uutdcmed:-. A.ife o gece ev
de t::ıplanıldıihm. fakat nikah \ 
yaoıldı!hndan haberi olm11<hl'ını 
sövlemistir. H= da hadiseyi 
inkar etmiştir. 

Dinlenen üc sahit ise toplantı
nın ertesi günü Arifenin kamsu
lın do!asarak nikiih):n vapıldı
l!mı h<ıber V<T<1iPiri \'e büyükle
rin elbini öptürunü söylemi 
!erdir. 

S· b~nın ve di<l>ı:T sarjtle::in ca~
:r11m sı if'in m'llhakcme başka 
güne bmliı:ılrnıştır. 

---000>----

[Hısadi korum kanunu 
Milli 1k!ısadi koruma kanunu 

projesinin ör.:ı.müzdeki hafla i
c; T_de meclis en çıkacağı hakkın
da haberler gelm<kicdir. ŞlındI
drn alakadarlar kanunun tatbi'ri 
için ha:«iıklar:ı b:şbmışla·rdır. 

_... IKDAM'IN Edebi Tefrik•SI .....,._.,. !ar, koşuyorlardı. Tier ~eyi taşı· 
mak kabil değildi. ağ r ~yalar, 
çamaşırlar nehire atılıyordu. 

cukkr, soluk soluğa kalmışlar -
dı.. Birçoğu de.ha rahat yürümek 
için kur.dura!arır.ı ç~karmışlar, 
yalnayak koşuyorlardı. Yarı 
çıplak annekr, ağlayan çocuk
larını emzi~:yorfardı. 

zun boylu, zayıf bir kadındı. 
Di::!ümlü halata benZi\-en koila
rmı sallıyordu. Kır saçları ba
sın:la uçusuvor ve söyledii?i söz
lıer lıiletinezi hıckırıkkırı ııibi 
gırtı&;,mda k.:ılıyordu. 

- BOZGUN 

1 
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Artık düsünmüyor. gördü~ 

$evlerin kabusu ortasında ile:-
li vordu. Y arunda, kendi kadar 
bitkin, avni acıyı ve isLirabı ce
ken Janın yürüdüğünü far.kedi
yordu. 

Gi!çtikleri köyler bl!Tbat, acı
nacak haldevdl Halk ric'at e
den lııt'aları, bu ayak sürüyen 
darmadağ.n kafilenin yaklaştı -
ğını ııörünee kaçıyordu. Onl:ır 
kı, on beş gün evyel rahattılar ... 
Butün Alsas, Alman toprakla -
ruıda savasılanacaı:tından emin, 
harbi l(iilüllliiyerck beklemişti.. 
Halbuki Fransa istilaya u)!ra -
mıstı; iki saatte bütün bir eya
leti mahveden dolu ve y.ldırun ı 
kasırgası, kendi tarlalarında. ev-

Iennin etrafında p2tlam•ştı. Ka
pı önlerinde, erkekler, kırıl.p ! 
tlökülmesinden sa kmmıyarak eş- · 
yal2n art-halara yüklüyorlar, 
kadınlar, pencerelerden ı;on ka
lan bir şJte at•yorlardL Ters 
yüklenen b:r iskemlenin, bir ma
san.n ayakları arasına kundak- ı 
taki çocukları ye:leoıtiriyorlardı. \ 
Bir arabanın arkası:ıa, dolap bağ-ı 
!ar ,gibi, kö:ürı:;m büyük babayı 
bağlıvorlar, onu da eşya gibi ta
şıyorlardL Arabası olınıY'!Ul. el
arabalarına yüklf'diklerile yürü
yorlar, el arabası bulamıyanlar, 
taşıyab.'ld:klerini sıri.larup ,ııidi
yorlard:. Kimisi de, ıı.ncd: saati 
kaç•nnayı dü "nmüşler ve bir 
cocult gibi bağır lartnA h.aıın:ııa • 1 

Bir çokları giderken her tara-
fı kapıyorlar, p<ncor~lni, kapı
ları sık; sıkı örtülır.üş evler öiü
ye benziyordu; rek çoğu da, ace
leden, kapı!ıtr~, per.ccrel0ri a.ç!k 
bt.-s.kıp kaçıvorl:ır ve taşınılm!ş 
odalar, sofalar bomboş ııörünü
yordu. Bu manzara daha da feci 
id!, korkudan boşakı.n bu pence
reler', kap!ları .aç•k cvl~r. işgal ı 
edilmiş şehır.ıı:rın manzarasından 

daha hazin bir manzara arzedi- , 
yordu. Kediler bile korkuean kaç- ı 
mışlard:. . 

Morise yol boyunca gitt'kçe 'ı 
kasvet basıyordu. Bel!cra yak -
laştıkçJ, firarcler b'r arava ton· 
)anıyorlardı; art'k aralıks:z bir 
kdıli! b-alini almL7lard:. Belfor 
da ken:li1erlııe bir melce bula -
caklannı sanan biçareler! Er -
kekler hayva..'lları kırbaçlıyor, 
kadmlar çocukları taşıyordu. 
Yük alt nda ezilmiş aileler, sı -
cak güneş altında analarile ba
beluUliL avak u.vd~a.ı co-

Eelfor'a yal:ın bir y~rc!e du
ruldu. 

Bu kısa duru• sırasında Mori
s:n şahit oldujiu bir vak'anın ha
t ras:nı yüzüne yEdiği sert ol:ıir 

kırbaç darbesin'.n sc:sı gibi öm
rünün sonuna k.adar unutmıya
caktı. 

Yolun kenannda aTkesı tarla 
ıssız bir ev VZ·~dı; Fakir bir köv
lünün evi idi. Bu ~damca~ız 
toprağına de-rin köklerle bai!lan
mı~tı. tarlasını bırakıp gid,me -
misti. Akak tavanlı bir odada, 
bir iS:<emleve oturmuş, boş göz-' 
le:.·le ı;ıcçen erl1're b:rkıyordu. 

Onların ric'atı olvun ınahsulle
rini düşmana teslim edecekti. 
'ünında henüz Renç karısı, ku
caihndaki çocu!!u ile duruyordu 
kadının yanınclı bir cocuk daha 
vardı. Birdenbire acılan kapının 
önünde büyük anne ıı:öründü, U-

Erler cvveliı ııüldüler, kadın 
delive benziyordu. Sonra söyle
diöi sözlerden bir kaçı kulağına 
ge:di: 

- Ahlii.ksızlar!.. Haydutlırr ... 
Alç~k ko~kaklar ... 

Her "n tizleşen sesi avaz avaz 
onlaTa hakaret yağdırıva:dlL Gü
lü"llleler duTdu. saflarda soi!uk 
bir hava esti Baslarını eğivor
lar, başka tarafa b.a.kıvorlardL 

- Korkaklar. Alçak!.ar! Ta
bansızlar! .. 
Kadının boru ~anki br.denbire 

uz~dı. İncecik vücudü hu an bi
raz daha uzavarak, kollannı do
i!uc!Bn batıya öyle bir saliayış sal
lı vordu ki. bu muazzam hareketi 
gökvüzü.nü dolduruyordu. 

- Alcaldıtr! Ren o tarafta de
llil .. Ren bu tarafta ... Tabansız
lar! 

14- tu-

o 
Sporcuların felaketze .. 
delere yardım fırsatları 
Çoban Mehmetle 1.' ekirdağlının Erzincan 
için iki maç yapmalarını teklif ediı oruz 

' 

YAZAN: EŞREF Şf::flK 1 -----
Türk sııoreulan Erzincan fela

:lııetzedelerine fulbol kanaıiyıe 
yardım ettiler. Iık hareket ola
rak bu güzeldi. Fakat 1 ürk spo
runun bu•unı.i ve butün imkan
larını ya .. nız r:.ir şuoca.e, tu~oo.a.
de aıamak pek dogru ounasa ge
rektir. 
Bızde par.a ı?etiren, itiyattan 

olen SJ><L" şube>ETinden dı.l!eri de 
güreştir. l!'utbolcu.ar vazifeleri· 
ni yaplıiar. Fırsat ve zaman mü
sait oıursa daha da yaparlar. L.-ü
l'eŞçiler de Türk sporcuları na
mına kendi. ııurelerinin yardım ı 
imi<iınlarııu o;.tava koymalıduıar. 

:tı..:aksat yardım, ve kabıı ola
bilcli;ü kadar faz.a para toplıya
b~unck e..;a.:;ına aa\ anınca, ou ta
kım lı.as:ılat yapmaz fikirler ve 
projdcr ı:;eşinde koşınajia mahal 
yok<ur. 

MoseLi. bir İstanbul takımi~. 
Ankara veya İzmir ııüreş takım
larım çarpışLırma.i(>a k.alkına.k bu 
işle kat'iyrn mevzubahs oıa
maz, ÇiiI>kü şimdiye kaıdar: ya
pılan ne.iceıerc:k sa-bit olmuştur 
ki: Bu gibi karşuaşmarar üste 
para s~rfettiren -.e başka bir nok
tainazara göre fayda elliği hal
de hasılat bakımından mütema
di z:ırar vcren faaliyetJıerdir, 

Çolıan Mehmet - Tek.rdağiı 
hı.ı::un yapııai:ıJecek ve epey 

hüsı.a: temin edecek b.r tek mü
sabaka \'ardır. O müsabaka olur
sa, halk, Erzincan felake.zede -
!erine yardım mevzuu bahso! -
masa da seve seve koşar. Yap!la
cak maç; Tekirdai{.ı ile Çoban 
Mchmedi karşıkştınnaktır. Bir 
orofesyonelle bir amatörün kar
şıl~smasına, b::llıassa böyle bir 
yard.m işinde, musaade ver :le
bilir. 

Vaktile Fransız epi şampiyo
nu amatör L. Godin ile profes
yonel İtalyan şampiyonu Aldo 
Nadi arasındaki rekabeti böyle 
bir hayır i$im ves.le ve fıraat 
bilerek halletmişlerdi. Çobanla 
Tekirdaklınm güreş:ni her gü -
reş meraklısı senelerdenberi bek
lemektedir. Yağlı gür2ş taraf -
tar:ar:ıe al:i'rangacıların toplu 
iddialarına birçok defalar yol 

açm:ş olan bu maç güreş spor 
iç.n de b..Içok nokuı.aan fay 
olacakl>r. 

İki tıehlivanın böy !e bir maç 
ta mazere, bulabııeceKlerını ta 
savvur edemey.z. ünıar <la sev 
seve hazır oıauJuarını b.l<ıll'ece 
ler<!ır. )'.alruz bu ,.ın oort oru; 
munur oıabumesi ı<;!.11, musa 
.tıaıuıyı iki, icaoınaa uç k<'re ya 
tırmak muv;ıtık oıur. 

Mesela: Birinci karş.laşmad 
an: ı ,r nizamı iızere .ııureşır.er. 
'lab.ı amaıör kayitlerı Çobc.n 
daha aıısık oidugu şeyıerair. 

İkincı gür2ş profesyonel r.tza 
nan . .:~ıne göre Lertıp o.unur. Bu. 
iki güreşin b.rindt 1,-<>oan ıkuıcı· 
sinde '.l ek.raağıı kazanı.rs.:, bir 
uçuncü maçın şanları mu ebas
sıs;ar ve raklpkr arasında tay· 
ec.!.:lerek l:a..km maiışEr gıbi aol
dwac:ı.ğı oır saıonaa Lenıp 01u-
naowr. E,.;ı.:r ıkı maç .. cia ayni 
pehuvan h.L.Zanırsa uçüncü.su.ne 
IW:um kaiın.;.z. 

Muihemel olan bir şey varsa, 
Çocanıa 'l c Kirao.ğl.ı.nın .ıc.trşııa.ş4 

n.a1arı teııeırıchaı ikı rr.aç <ıo
ğurur. Ve ou ıı<i maç iyi ter.ıp 
ec.ı ı.Inek, giızel rekıam o.unma 
şar .ile asgari 5,000 !ıra yapar. 

Bundan o kadar em.nim ki, 
aklı erenlerden mürekkep bır 
organizasyon heyeti müsabaka
dan on beş gün evvel pratik bir 
faaliyete se\·J<edi·ir ve o hey'e -
tin emr:ne güzel bir tiyatro ven:~ 
lirse hi'ısıla.ı garanti edrcek bir 
başka teşek1'lı! iıakkı bulunabi
lir. 

Bu hayırlı teşebbüsü alıi.kad 
!ardan bekliyoruz. 

Mektepliler maçlan 
Mektepler arasında ter .ip edl· 

len ilk maçlar.na dün Tıı.ksiın 
ve Şeref statlarında devam edil
mi.şt.r. Bu müsabakaların nett:-
celerini b:Idiriyoruz: 

İstiklal; o - Işılı:: 2, İstanbul 
lisesi: O T'.caret lisesi: O, Galıı.ta
saray: 8 Muallim: O, Sanat oku
lu: 3 - Şişli Terakki: O. 

~-~- .. --·~· ... ' 
~~1'J;;l$) _T LA R ! 

EVLİYAÇELEBİ· 
NİN MEZARI 

.lliuı: ;f V ekilinıız KaıfüŞ:nas 
za1ı..r. 1'.vilya ve .lut.p \:eJ,ei>i
ler.ıı ı:ıe:uı.rUlnılı yeıu yol.tara 
ras:g.ııW ... erı ı~.a oiT başlı.a 
ye>ce ka,'-ll'l.p adlara a ıu:ıd 
fukıneyi kararıaştı.r .. ıış. B.z.m 
Hı; lız, hava ıl..s; :u mm, 

- OıJı ne sevind.m, ne io
vind.ihı tar.Ü edcıııez.sın.. 

lliyerel;; ii.5.vc ctt:: , 
- i. alıw: ben ııc.•I, lıütüa 

hm seviniyor! 
- Neden?
Diyc scrdunı. 
- Neden ol:ıcak .. 
Diyw~k WUı etli: 
- Ben tabii iki yüz a;':ıı.rtaa 

Türk mütefekkir ve yazıcısı
nın türbelerinin yapılmasına 
memııunum. Balk da hem bu
nP, hem de Kıı.sınıpaşa ve Vefa 
caddeicrinill yakında açıiaca· 
ğının bu vesile ile öğretilme -
sine memnun. ve ona sevini • 
yor .. 

VEKİL YAPIP 
ÇIKIVEBMELİ? 

Meger -oruk ne de dolu imiş. 
Üç aydır yazıyor, yı>ııvor ve 
hala yazıyor. Mektep yok, ho
ca )·ok, Üııiversite yok, kitap 
yol<, şu yok, bu yok. Hepsi sa
kat, hepsi bozuk, hcpsl iın
~alı. 

Bwm Hafız da ertık büliln 
bu udı Q.rk.ası gcim•,·cn iddia 
ve neşriyatın:lıın usanmış ol
malı ki: 

- Be bira:ler, şu Peyam! 
Safayı !\faarif Vekili yapap 
işiıı icindea çıkıvermeli. 
~i ve.. iliwı etli: 
- Belki kendisi kusur aay

ılıiı bütiiD lıu işleri diizeUebi· 
lir. 

Güldüm! 
BELKl 
SUSAB! 

Vi-Nfı ile Osman Cemal .. o
ntq117erlardı: 

~ . 
- iş:ttiıı mi?. 
- Haııgis:ni, Necip Fazıl'ıa 

profesör oldu&unu wu?. 
- lla.. Evet.. 
- Peyamiye de bir kfusll 

verilmeli du~rusu .. 
Bu arada O.s.ınan Ceın.:ıl sor

du: 
- Ders okutması mı, susma

sı iç:U mi?. 
Vi-Niı bıyık altından gül&

rck cevap verdi: 
- Belki o zaman ı:ıaerit 

dünyasını güllük gü.ucşl.Jı. g<;. 
rür! 

MÜNKABİZ 
NESİL! 

.ı\giıh Sırrı Levcııd bir y;ı;,ı. 
sınd::: 

- Talebe vetsi nc6ii miln
l:e•~ olmuştur .. 

))iyor. Bizim Dalız Nuri, ya
Zl,fı okuyunca: 

- lll<Tak edilecek bir şc7 
değil, çocukların rqitlii;ine ııe 
1'1.et eı!er .. 

Dedi! 

AMAN YAVAŞ 
DELİKANLIM 

Nusret Safa Coşkuı:ı artık 
tulüatçılarla rcportaj.arıruı fa. 
sıla vermiş ve delikanlılarla 

edebiv11t aaketleri yapnuya 
bsşt&llll.t. Çocukları:> adları ü
zerınde. Hepsi tüyü lıitmcdık 
ılclikanlL 

- H.attiı, yedi mcş'alcciler 
bile eskjdikr. llepsini s:lip 
sürürmeii! .• 

Diyorlar. Blz!m Illfız, kah
ka!-·ayı basarak bunlardan bi
rini yakaladı, yanaıw,rını ok• 
şı~ nr~k: 

- Neyi sj(jp süpürüyonWl 
a.. Delikanlım?. 

Dedikten sonra üive etti: 1 

- Bizde siz yaştayken hö:r• 
le düşünürdük. Hele şöyle bir 
yirmi beşinizi aşın ela ondRa 
sonra konuşalım. 

A. ŞEKİP 



• 

ICll!lftrn ·ı.~~' 
. 
lngiliz tayyare-

lerinin akını 

Fransız Cumhurreisi 
Ma~buat piyasası 

hararetlendi 1 
Bazı genç yazıcılar, kendile • 

rinHn yqula.ra çatmaya baı;•a· 
nuşıar. )' t.~ııların taıl~l da ga
ı ... ı..ıu, onl ... ı:a ~ylc Oıyonn~: 

ofyadaki· müza
kere er dün b1tti · 

(Baş tırrııfı 1 inci :ıayfada) 
lulhtn inkisafıru tekrar kayt ve 
ıki memıeıtetin Balkanlarda ba
rışın muhafazası ve Bulgar hükf.ı
n .-c,ı ıaı-a11r.or;n ilan edilen bita
railıi\ın korunması hakkındıı nok· 
Uıi nazar.arının tam mulabaka· 
tını teyide vesile olmuşlur. 

çevesi içinde inki<af etmekte cl
duitu intibamı vermiştir. Hakkım
da ııösıeruen kabw. is.ı meır1eJ<e. 
münasebellerinde mutad olduitu 
vechifa çok samimi idi. Sofya
daki ikametimden çok memnu· 
num ve Türkiye ile Bulı;ıaristan 
arasında iki milleti alakadar e
den bütün meseleler hakkında 
tam bir anlayış mevcut oiduji;una 
k::ni bulunuyorum. Unu.t11lma_'.: 

1

. 
hatırasını tasldıihm ekselans Kö
se ivanof tarafından burada bana 
gösterilen Jıüsnükabulılen dolayı \ 
bilhassa roinnetla:ım.• 

(Bil$ tarafı 1 inci sayfada) 
üzerinde faaliyet gösle:miŞler -
dir. 
Doğu sahilindeki bir mıntaka 

silk.inleri İnııiliz tayyarelerinin 
bir heııiı:e! üzerine saldırdıkları• 
ru günni4Jerdir. Bir Alman laY· 
yaresi Taymis aitzında uçmuş • 
tur. Hava dafi batarya1a:1 tav• 
vere ü=iDe şıddelli l:ir ateş 
aQntş ve tayyare doi(u istika· 
meti.nde uz:.ıklaşmıştır. AAırnı. 
canları işitibnemis, hiç bir bom
ba düşmemi,;tir. 

huzura ka· "Dünyayı 
vuşfuracağız,, diyor 

Paris, 13 (A. A.) - Relsicum- 1 
hur bugün Verduna ıı;idıerek ge
neraı Belhague ve l!el'H!ral Caren
ce askeri madalva vermiştir. 

Belediye daivuinde yapılan k1· 
bul merasiminde :-eisicumhur bir 
nı.atuk söyJiyerek ezcümle demiş· 
tir ki: 

• - Hürriyetin mi voksa taz
viktn mi? Hakkın nu yoksa kuv
'l'e'tin mi, medeniyetin mi yoksa 
b:ırbar!ıf(ı.n mı, kimin l!alip ııele
cej!i mevzuubahislir. Hürriyet. 

(Bat tarafı 1 inci scıyfıula) 
İSTANBULUN YARDIMI 
Zeızcıe felaketzooeıerine şeh • 

rimıuıe yardım faaliyeti devam 
eltn.ektedK. Yalnız ıiün ak.şsma 
kadar İstanbu.ıun tebcrrüu, 
:ı~.085 liradır. E.ski yekun ile ttra
ber cem'an 8W.7:.!5 lira 70 ku • 
ruştur. 

Kaza !isimlerine göre dünkü 
teberrüJ.erin mikları şudur: 

Lira Kr. 
1''ı.tih • .............. ... . .. •• 25 7 4 7 

hak. ve medeni"oet ortadan kay
bolamıyacailına ııöre, biz ııalip 
ııelecefıjz. Müttefik}erimizin ve 
avni prensipleri isli yen diiler mil· 
!etlerle mutabık olarak, öyle 
haklı ve devam!.ı bL· barışın te
melkrini kuraoai!ız .ki, dünya 
nihayet huzur icinde vürüvecek
tir. Ya· dıihmız bu büyük d~
kikalarda, ruhlarunızı yükselte· 
lim, vazifemizi tamamen yac:ı· 

!on. bir kalalon ve bir tek hede
fimiz olsun: Zafer.• 

rivle bir hitabede bu]..ınaca:klrr. 
Bu neşriyı>tın saatleri ve dal· 

ııa uzunlukla.n asai!ıda yazılıdır: 
Türkiye s:ı:ali ih 13.55 de 13 

metre 97, 16 M. 86 ile, Akşam yi
ne TürkiY<! saati ile 18.25 de 31 
metre 55, 19 M. 62 ve 16 M. 84 
ile. Slat 20.25 de de 25 mclre 
53 ve 16 M. 66 ile. 

Sovyetler 
Bulgarlara 

iplik 
yaptıracaklar 1 

Sofya, 13 (A.A.) ...: Havas: Bul
gar - Soyyet ticaret muahedesi
nin haricinde imza cdılen bir e
konomik anla ;ma 10 bin kiiogram 
Rus pamuğunun Bu!gar fabrika
ları tarafınrian iplik l:aLne geti· 
rilmesini derpiş etmektedir. Bu 
ipiik Sovyet kumaş fabrikaların
da kull:n.lacaklır. 

Bulgar hüklıme ,inin tahmini -
ne göre, bu muamele 40 bin Bul
gar amcleE'.ne iş temin edecek -
tir. 

İzmirdc r.:üthiş bir 
poyraz fırtınası 

İzmir, 13 (A.A.) - Ege ve Ak· 
denizde şimdiye ka<lar misli pek 
az hatırlanan b.r ı:oyraz fır .ma
sı hüküm sürmek.edir. Jorya ad
lı Yunan vapuru liman•m•roan 
hareketinden sonra yoluna de • 
vam imkanını ·bi..i.Lamı) u.ı ... ııı:. J.' o
çaya il 4ca etmiş. Santorimo a
dındaki d:,:ter b:r Yunan vapu -
ru da ;;,oldan geri dör.erek tek -
rar liınamm.za gelmiştir. Afyon 
treni de dün 11 soat teahhürle sa
bah yedi-de şe;1rimizc vasıl ola
-bilmiş.ir. ----<>----

- l: ahu, ne O•l~yorsunuz, biz· 
d.cn ne ı.:>Llyorsll.huz·ı "aıış~n, 
çabalayın, ctış.wzi sıkın; yıı.r.ıı, 
OıJur ~n siz ue bizinı g6bi, hat
la ıu.>.ucn çolı, kenıtın.ı.c oı..uyu
cu buJ.urswıuz. mecmua ve ki -
taplar..nı:.ııı satışı bwmkileri 
geçer! 

ilen de şimdi her ilıi tarafa di
yorum ki: 

l5ugün.1Jrde gazete. mecmua, 
kitap satışları, ıstanbulrla adam 
akıtlı aldı, yürüdü. Bu gidişle de 
daha bır hayli alıp )iırüyecege 
benziyor. Uatıa i.yle ki, işler 
böyle gıdcrse bir, iki ny sonra, 
alıeılara gazete, mecmU», ki.lap 
ycLşıu~yecck; onun için aradaKi 
bu guriıltüye arlık hacet y•k.
Çünlı.ü o kadar taıep ve satışa 
!;.arşı imza mı yet.şir? 

- Ifani bu talep ve s~tış ne· 
rede, b.z ortada Loyle bir şey gö
remiyoruz? 

Ucr.;cniz, buyurun bir sabah 
mahalle aralarına da etrafııııza 
iyice göz gezdirin, göreceksiniz 
ki, şimdiye kadar buı?larda: .. 

- Hurda bakır alıycırum, )'UD 

alıyorum, pambuk auyımon, ka
zak, fanela parçaları alıyorum! 

Diye dobşanlar, ~u ulepl~i
De, kaç gb.ılciiir' ,uruarı ıla ili ve 
ediyurl:ır: 

-Eski gıızete, mecmua, kitap, 
defter alıyorum! 

l\lahalle aral::TtDdaki bu ha
raretli matbuat ve edebiyat alış 
veri.şi karşısında &cnçıcrle yaş· 
lıların saç saça başb~:• ı:elme • 
!erine seiıep ne sanki? Ortada a
lış veriş bu kadsr revaçta olduk· 
tan sonra, mC"ycian gelice de ye-
ter, yrşlıya da! 

Mi.i.ıiı.lr.at. bundan başka, Türk 
ve Bul,l!lar hükiı.met!eri LL.afın· 
dan müşterek huduttan kıtaalm 
geri .~ .ınması hal.icında ittihaz 
edilen tedbir1erin iki rnoemleket 
arasında mevcut il ima ta ver dost· 
luk siyasetinin Y>Eni bir tezahü
rünü teşkil evleıniş olduğunu da 
müşahede w tesbite imkan ver
miştir. 

Nihayet, Türk bükf.ımetinin 
Bulgaristanın bitarafiı.i!ına riayet 
hakkınd:ıki kara. ı.nın ~ Bulıı"ar 
hükümelinin bu bİl.aı'aflıitın kat'i 
suıı:•t le :muhaiaz.:.sı hususwıda
ki kararının, iki memleket tara
fından takip edilen siyasetin ve 
.aralarıncl:tlti iyi komşuluk müna
sebellerinin ica ... ır.rına tamamt:n 
uygun olduğu müşabeje ve tes· 
brl edihniştir. 

.hEN.l:.MENciOGLU Bl:GÜN 
GELU:OR 

Sofya, 13 (A.A.ı - Bulgar A
jar:sı buaıriyor: 

'l ü:<lye liarıciye Umumi Ka
tibi büyük elçi Numan Mene . 
mencio{(au bu sabJh Başvekil ve 
ha:iciye Nazırı B. Kiı.;e;vano!u 
ziyaret ederek mülakatta bulun
muştur. 

Bu görüşmeden sonra resmi teb 
liiı verumış«r. 

Bütün ııazet:eler ekseliıııs Me
nemEncio'1hmnn ziyareti b3klwı
da uzun makaleler yazmaktadır 
ve e:eniş tafsilat vermektedirler. 

Sofva. 13 (A. A.) - Kral dün 
öii!l<den sonra Türkiye hariciye 
vekaleti umumi kiıtibi Numan 
Menemencioji;lunu kabul etmis -
tir. 
Başvekil Köse 1 vanof. Mene

m->..ncio_ii;lun= sabahlcvin yaptı
ğı ziya,eli, .ak am üzeri Türkiye 
s"fc.reline ,ııidere.1< iade etmiş • 
tir. 

İngiltere elci:i akşam Mene
ınencioj?lu şercline bir ziyafet 
vermistir. 

Bc!ıırad. 13 (A. A.) - Avala 
Ajansı sai.ahivoett:ır ınahafilden 
hal:er alıyor ki, 2. 3 ve 4 şubJt 
,tarihl:rind~ Belırradda Ballran 
Antantı daimi konrevinin yapa -
caitı toplantı esnasında. Roman
va, Tii!"kiye, Yuı:oslavva ve Yu
n~nistan haricive nazırla:-ı ınnu
mivetle Enternasvonal vaziyet 
hakkı.otla ve bilha:rna kendi memr ' 
leket1orini alakadar eden isler 
üze:i:nde noktai nazar teatilerin -
de bulımacUlardır. 

Bir İngiliz tayyaresi bu saban 
İskoçyanın cemıb-doıiu sahıli."
rinde bir düşman tayyaresini dü· 
şümıüştür. 
AW>UU< YA BAHARDA BÜYÜK 
BıR TAARRUZ llAZJ..'.',LJYvl:l. 

Lonıira, 13 (A.A.) - •N1.·ws 
chronicıe· gazetu;Jun bıldird1 • 
ğine göre • azueıin ilkt•harda 
birko.ç ceplu.>C!e birden taarru:aı 
g0çmek u:t.e ... ·~ tıiı} UA. o• r 1.w.uyct
ıe lııı.zırlan<iık.lan A.n;anyaaan 
Buda~·CY<! gewn hancrıernen 
~ı...ıruıl<.tı.aır. 

Sıov:ık hi.ıküme~i 15 m~rta k:ı
dar yolları gen iş rr:i.Jty a.::l3 !lakd
yata tah;;.rumi'I eaece!> bir haie 
getirme.si için AJıruın ,skeri tn.•· 
ı...amlaruıdan em.r ı.ı.aı,,t.r. Dağ 
yolıarını temizlErr.ek içın şim -
<Lden kar ır.akin.kri gönderil • 
n:.iştir. Könruıerin asg .... ri on ıon 
ağırlığında ınalzemenın geçme
sine mü.ehammil bir hale ı;ıetiril 
mesi için mühendisler tayin edi!· 
miştİr. Kücük Karpatlarla Macar 
hududunda Denec civill ınd,,,;u mm 
•a.4aa tahşıaa. .. y apıuna,a.,.ı.aa.r. 
Şimdiye kadar buraya takriben 
bir fırka asker gönderilmiştir. 
BİR İNGİLİZ GE:V!ı"..:;f BATI'! 

Lond.ra, 13 (A. A.) - İngiliz 
Lucıa.a kEmisi .t.ır ma;:na çarpa
rak İnJZil~erenin ~ima..i ~arki a
çıklarında batmıştır. 14 kişilik 
mürell~ba:ı kaybolmuştur. 

~'-· 1-.ırköy ····· .. . .. . .. . ...• 500 00 iJ ~ikta~ . . .• . ... .. .. . ...• 437 71 
~'.ldıköy •·•·•···········•• 442 27 
!i"taıca ...................• 896 47 l }iip .. ···•·· ....... .......• 877 30 
~cyojtıu .................. 10.060 98 
"'minö .. s 783 00 B n11 •................ . 
Ü eykı,,. .•...•......•. ....•• 762 83 
~küdar . . . . .... .. . .. ..... 37 00 

Tuna ve Balkan
ların Sl:llhu için 

(l:laş ıarafı 1 ıncute} 
Litvanyalılara nrıu.; bllli& ınu· 
J..abl.I oe, .b.1%uorau, Lt .. vanyaau 
us1er temın e•l•. l.anıı ::Wvyet 
.11.usya, ıııgcr taratı;.rnaki ;şuor1-
ni b.ttrip ııe umwni vıı.ziyetinı 
tanin ettiği zaman, LıL•anya, 
V tlno'nun ıı.endıs.ne neye mal ol· 
duı:unu anlıyacaıı.ıır. 

Finler bir Sov-
1 yet fırkasını d:ı .. 

ha ihata etti 

OSi\IAN CEl\IAL ItAYGILI 

Küçük haberler 

* Eski lsvicre Hariciye Na~ın 
Sandler diyet meclisi harıcıye 

komitesi ii.zalıj!ına seçilmiştir. 
Bu komire İsveç harici siya92-
tinin sevk ve idaresinde büyük 
bir ehen:miveti haizdir. 

~aat ı~ .... J da Belçikanın Sof
ya e.çi;i ve Bayan ı~ıoı.e elçıtik 
sa.ıonıarınaa J:s. Men-Emcncıogıu 
şerci.ne b.r ziyafet vermişler -
dır. Zıyafette .Başvekil B. Köse
ivanot,a B. Menemencio,i!luna re
fakat eden şahsiye !er, koroipio
matik azasınaan baz.lan ve di
~er şahsıyeıier hazır b11awınıuş • 
lard:r. 

Bu akşam sact 21,20 de B. Me
nemencio;'tiu ile yanında.ki zevat 
Ekspresle Anka.raya hareket et -
mişlerdir . 

B. Menemencioğlu garda kra
lın bir müm<ssiıi, Başvekil ve Ha
riciye Nazırı B. Köseivanof, tn
ı;ıi!terc. Fransa, Yugoslavya, Ro
manya ve Belçika elçi:eri ve Yu
:l n maslahatgüzan taraUııdan 

Bu toplantı. Balkan memle
ketlerinin şimdli.:i müsellfilı Av
rupa ihtil5fının dısında kahnak 
arzularını bi: k.,,.., daha !eyid 
e:mek ve A vrupanın bu kısmın
da sulhun idamesine veni bir 
w:rdımda bulunmak frrs'.l'!mı ve
recek!ir. 

Atina, 13 (A. A.) - D. N. B. 
A iansı bildiTi•·or: 

Resmi mahfiller Belı?radda top-! 
!anacak olan Balkan Antantı 
konferansına büyük bir ehemmi-

BİR BALIKÇI GEMİSİ DE BOM 
BARDl.MANLA BATIRILDI 
Londrı:, 13 (A. A.) - Grimsby 

ismindeki hahi<cı ı;ıemisi evvelki 
l!ÜD şimal denizinde Alman tay· 
vareleri tarafından bombardı • 
man ediidiklen sonra batmı.ştır. 
9 kişiden mürekkep olan müret
tebat 24 sıwt Slndalda kaldık· 
tan sonra -bir İngiliz limanına 
<'ıkmıstır. ılay merkezine ..... 15.022 97 

Haseki, Hayda.rçaşa nümune 
hastahanesi, çocuk hastahane -
B..llden ÜUŞer doktor ile ikUier 
hastabakıcıdan mürekkep üç e
kip Sivas'a gidecektir. 
Eşya teberrüalı da devam et

:ınektedir. Toplanan eşya ve er
~k Tokat, Ordu ve Giresun'a 
gonderilmektedir. Satın ııl.!nan 
Ç•vi!er <le ihtiyacı olan vilayet -
lere gönderilmektedir. 

Sirkecide.iti misafirhanede bu· 
lunan Erzincan felaketzedeleri 
Fatih semtinde tululan evlere 
~a~ınma(la başlamıılardır. Eu ev· 
kre sobalar kurulmuş ve mahru
kat ihtlvacı temin edilmiştir. İa
şeleri de tahtı temine alınmış • 
tır. 
SUBAY ASKER! :MEMURLARIN 
A1LELER1NEMAASTAHSİS 

OLUNACAK 
Zelııe}e m:ı.nlakasında vefat e

den subav ve erlerle askeri me
rnurluonızın ye~imleri ve aile
lorine hemen maas tahsis oluna
caktır. 

N akledibniş veva akrabaları 
vanııı.a iltica etmi• olan bu loabil 
vatandaşların hrmcn bulunduk
ları mahallerin askerlık şubeleri 
~eisliklerine müracntlarının te
nıin olunması dün alakadarlara 
bildirilmistlr. 
ViLA YETLEP.~ YARDIMLARI 

Amasya, 13 (A. A.) - Gümüş· 
hacıköv kazasından vilayetimiz 
felaketzedeleri irin 792 parca 
muhte'.if cins l(ivecek eşya 1233 
kilo Bulııur. 1154 kilo va:ma 979 ' 
kilo un eönderilmi•tir 
FELAKr:TZEDFiERİN NAKLİ 

DEVAM EDİYOR 
Kav~i. 13 (A. A.) - Dün ııe

oe Kay::-eri istasvonuna felaket 
mınlakasından 220 yurttaşımız 
gelmiş, bunlardm 43 ü şehrimi· 
-z.e inmiş ve ihzar edilen evlere 
v•rleştirilmistir. Memur ve su
bav ailesi olan di~erleri, istas -
:vonda iaşeleri temin ve icabeden
lem de mü<»vıatlan vapıldıktan 
&onre müre!Wp mahalline ııi.tmek 
Üzere ayni trenk yollarına <!:ovam 
etmişlerdir. 

A.Mıl!:RI KA BÜYÜ~C ELÇİLİ~ 
CİNİN TEBERRUU 

Ankara, 13 (A. A.l - Ameri
ka büyük el cilik memurları ile 
Amerikan Kolonisinin f:liıketze
delere bir vardım ola rak bu de· 
fa da 115 liro ile 5 dolar teber; ü 
~ledikle-rini milli komite riyase
tine bildirmiştir. Haber altlıii;ı· 
nııza göre, İsvicrcden de felaket
~ed.elıer icin milli kcmitey 10. bin 
svıcre Fr.anl:'ı vôr!derilmiştir. 

LORT LOİD RADYO İLE 
YARDfM İSTİYECEK 

• Ankara: .13 (A. A.) - Britiş 
1 ~onsu reısı Lort Loid yann bü· ı 

tun Brituıya İmooratorlulhı hal- ı 
kın_.a hilıaben Anadolu hıınketiarz 
leJaketı dohı··ıs.ivle muavoenet 
tnevzuu üııerine İnııilfa ra.jyo~-

bu hiııl•seıer gosleriyor ki, ba· 
zan malletkr.u en yaı...uı ıstik· 
balı &urmıyerek başlarını be1aya 
sokiUA!arı va..kJ.dll'. A-ıacarAsıa.o 
ile Bıug'aristan111 da, ayni hai..a· 
ya lillŞmeleri ıhtima:.m.i.en kor
kulur. tiu ıtıbarla balkan miUet-
.t<.rı de, bu ıki a..:.\:J.eti, böyle yan~ 
lış ve felaketli bir yola girmek
ten menedecek durendiş bir si
yaset tutmalıdırlar. Çünkü böy
le bir sıyaset, yalııu Macaris -
tan ı.ae bu.Jgc r .. sıan iç~n değil; 
kendılcri ıçm de hayırlıdır. bal
kanlarda harp paU:ırsa bundan 
istıfade cdeceK olan asla lialkan 
dev.etleri olmıyacaktır. 

Balkan paktı devietlerile l\1a
caras!an ve Bulgar.stan anlaşıp 
bir sıılh bloku teşkil ettikleri 
takd.rdedir ki, Balkanbr, bir 
harbin fecayiindcn kurlulr.bihr
ler. Balkan dev.etlerınin ııa~.a
rını biT belaya sok.ın:ıınak içın 
harpten kaçınmal:ırı ve bit.raf 
ko..ınıak isttmcleri kafı dcğıld.r. 
Çı.inkı.i bitaraf kalmak, ya.ruz b:r 
t:ıra.f.ın is!cruesi ile mümkün ol
maz. Karşı taraiın da sizin bita
r~f kalnıanı.zı istemesi lazımdır. ı 
Halbuki bazı mütecaviz de\'let • 
!er, bitarafıığı, kcndılerine taraf· 
tar olmak, dostluğu kevJ:lerine 
hizmet etmek diye tehir edtyorla; 
Efcndılcrin arzutanna raın oınıa
dınız mı sizi d~ınan sayıyorlar. 
Bunların riayet ettikleri bita -
ratlık, ancak dişlerinin kesmiye
ceğıni anbdıkıarı bitaraflıktır. 
Balkan devlclleri teker teker, 
bu devletlerin dişine göre bir 
varlık olduJt•arı halde, anlaşıp 
birleştikleri takdirde, hiç kimse, 
kolayca onlara dokunamaz. 

lllacaristan da, BuJgaristan da, 
Yugoslavya da, Romr.ııya da, Yu
nanıstan da, Türkiye de Büyük 
Harbe gjrmiş miıletlerdir. Bu 
milletler, harbin bütün ıstrrap • 
!arını, sefa.etlerini çektiler, a
zim miktarda insan ka}bettiler. 
lbrbin z:ı!crie biteni dahi o ka
dar kanlı :ınyiat;ı ve o ka,dar a
ı:~r fcdakiı.rlı".lnra mal oluyor ki, 
nıha ·et,. taarruza uğ"rPy~p da 
ln•'şru hır u.üdafaa harbi yap • 
mak vazi)eti müstesna hiçbir 
m:llet, gönül rız::siie bir miktar 1 

toprak için harbi göze aldırmaz 
ve aldırmamalıdır. 

Balkan miiletlerinin ve Ma • 
~~_ristanın sulh içinde yaşamak 
ıçın yapacaklan mütekabil fe
dakarlıklar, hırrp için yapacak
larından herhalde çok az oiacak
tır. Şubattaki toplantının Tuna 
ve Balkan sıılhunu kuvvetlendi
re~ek bi~ netice vermesini, bu 
mılletlcrın aklı seliminden bek
liyoruz. Candan sulhperver olan 
Türkiycnin bu gaye uğurunda 
bütlin kuvvetile çalışacağı şüp • 
hesizılir. 

ABİDİNDAVES 

(B~ tcırafı 1 inci sayfada) 
dan ııc1en ve Hiller'in Finiıandi· 
va ile Sovvetler Birlii!i arasın
da mutavassıt teklifinde bulun
mağa karar ve:diiiini iddia eden 
veni saat ses'.eri Ber !inde büyük 
bir ihtiyatla k::.rsılanmaktadır. 

seliıınlannuştır. ı 

yet alfedivorl:ır. [ 
Konferansa B. Metaksasın iş- 11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 

tirak edeceği habe:: almmı.stır. sefi Franı?hes tarafından hazır -
~ln.atl. 13 (A. A.) - Dün hu- lanmıştır. 

Bu haberi telar ... ıa veren Na
tional Tidend? ııazete:;inin Ber
tin muhabiri sunları il.ive edi· 
ver: 

Alman mahfilleri, 'l:övle bir 1 
tav~ssutun ancak. SovV"tleı- Bir
lii'inin h:ı.k!ı istekle: i tarafından 
kabul edildi~ takdirde muvaffak 
ok-bileceği mütale2s::nd3dırkır. 

Batı ve şimal devletkrinin mü
zaheretint n'il olan Finlandiya, 
simdi bir prestij meselesi v~!'llı
i'n mukavemcli~d~ israr etmek· 
redir. Bu sartl:ır altııxb İtal
van mahfi!!erinin tavsiye ettiği 
gibi tavassut pratik bir netice 
veremez. 

ALllANY ANIN ENDİŞESİ 
Amsteı-daın, 13 (A. A.) - Bcr

lind ~n bu:ıı~ gelen son ha berk-
re göre. Almanya. Fh - Sovyet 
harbinin nihayet bulmasını şım
di daha ziyad? .arzu etmektedir . 

* Kış yüzünden bütün trenler 
Miliıııoya büyük teahhürlcrle gel

m,ktedir. Oriyant Eksııres 21 
saat ııecikmi:ı. Semplon ekspres 
ise dün hiç ııelmcmişlir. * 350 tonluk juli;; motörü Tra
pannicl'en Viareııioda ııidıerken 

fırtına yüzünden Jcıvava çarp

mış ve oturmuştur. !cindekiler • 
dzn dokuz kişi boitulmuştur. Mo
tör Sardunvava kadar sürük -
lenmiş orada bölünmüştür. Mü
retlebattan bir kişi kurluhnuş • 

tur. * 23 Birincikanı.ın 1939 da r.ı;ı· 
lan Sarr.sun tülün piyasasında 
satışlar hara:-ctle devam etmek
ted:r. FiyaUar 9~ ile 143 arasın

d•dır. * f11'arcşal Go: rfog'in 47 vasına 
girmesi münasebeliy]., Hitler, 
kendisini ziyaret ve tebrik et • 
mistir. 

---
Bunun se\x>bi, Finlandivaya 

yapılan b~ynelmilel yardınun 
Avrupa harbi s1hnesini batı Av-
rupa sahnesine vavacak mahiy,:t- Mev; fıt 
te olması ve Sovvet - Fin harbi· 
nin Sovyell-er Birlil!i ile A:lmen- İlrincik.iınunun on beşine! Pa-
ya arasındaki ticari münasebetle- zartesi günü saat on b~ştı: Tepe- ı 

Türkive el.ç:si B. B~rker ve bü
tün Türk elçili)!i memurları is
tasyonda bulunmakta idL 

B. Menemcnciojtlu hareke'in
den evvel matbuat mümessille
rine asaıt.daki beyar.atta bulun
muştur: 

•- .3ofyadaki ikal1'etim ·ba
na, iki memleket arasındaki mü
r.asebetlerin en s~kı dos~1uk çer-

Güzel eser : 
Güzel Reji • 
Güzel T cmsil : 

dutta Vrsaz civanndJ Kraı Ka- Fren Paul'un maiyetinde Yu• 
tol ile Yuı;ıoı;lavya Naibi Prens l?Oslıavya Başvekili ile nazrrlar-
Paul arasında bir mülıikat yapıl- dan Suitui ve Mostantinoviç bu-
m.-tır. Kral Karol'a Prens Mi- lunmakta idi. 
ehe! refakat etmekte idi. İki dev- BÜKRES TEKZİP EDİYOR 
!et reisi bundan sonra Stara Bükres. 13 (A. A.) - Rador 
Moravi7.o civarındaki Şatoya git- Aiansı bildiriyor: 
mis>erd'T. Kral Karo! ile Yuııoslavva na· 

Bu mülalı:at iki J?iin evvel Biik- lbi P . .,ns Paul arasında hır mü-
res'e !tiden Yuııoslav protokol :l'ak<ıt vukubuıld'uı!u lıakkında.Jd 

habeTlıer sal5hivettar kaynaktan 
kat'i olarak tekzip edilmektedir. 

Katherin Hepburn
Gary Grant'ın 
şahane filmleri 

ri müte..s;ir c~i er>diı;::.sidir. baş;,r.da Ayna..:.çr:;mt'd<> Kamer l!IB 
SOVYET TAYYARELERİNİN Hatun camisinde san'atkar M~"-

I:OMBARDIMANI !eğin ölümür.ün kırkıncı günii 
Helsinki, 13 (A. A.) _ 30 Sov· münasebetile merhum rnn'at - ı -- ------ --- ---

KAPLA 
KRALiÇE 

yet tayyaresi dün Abo'va taa:-. karlar iç.in Sadettin Kaynak ve I• ••.-.ıı::ıım•ıa•m•ııcı•••••••••mı• 
ruz etmis ve ~ivil halktan birçok ark2dasl:ın taraf:ndan nıevlf.ıt o- il s A R Ay 1\ Bu kahkahadan kalpleri yo • 

ran ... Gülmekten insanı aj!la
t.an_. Bütün ülkelere ntş'e ve 
saadet aşı.lıyan işbu film 

=··:::;·:::;':::;":::;'-=;;:::; •. :::;;;:::;.=========k=ı=ır.=. "=r=•k:t=:=r=:=..=:=:::::==:=:== i Bug!~e ve sevimliliği ile bütün se)irc:~~:::nda : 

CEPHELERDE 
VAZİYET 

BALKANLARDAKİ 
SİYASİ UABEKET 

1 AŞ ve SEV 
ROBERT 

~AONTGOMERY 
ROSALINE 
RUSStL 

• 
nın 

BUGÜN 

· L LE 
1 Sinemasınia 

Fransızca sözlü. mrcloetli, parlak ve cazip kcmcdide İlaveten: En son dünya haber· 
Emsalsiz muvaff:ıki,etleTini ı;ıid.p gö: ünüz. !eri. Metro Jurnal. Renkli 
1:aveten: FOKS JURNAL son dünya haberlcrL MİKİ WALT DİSNEY 

Gnp ceplıesindeki as!terl 
hareketlerde mevcut sükıinet 
değişmem:ştir. Fırtınalı hava· 
ya rajtmen, İngiltere ve Alınan 
tayyarcleriniu karşıiıklı akın· 
!arı tekrarlanmaktadır. l\Iayıı 
~·ilzünden batan ı;cmiler do 
vardır. 

:calltanlard~ki siyasi hare • 
1'eller inkişaf etmektect;r. Ve· 
ncdik mü!iılwhndan soua Ro
manya Kralile Yllı:os>.vya 
Kral naibinin iki memleket 
hududunun ötesinde bir şebir
t e görüşmeleri nıevcnt vaziye
te knr~ı fikir teatilerini ifade 
eyler. Gelecek ayın iik günle· 
t:ı:de toplanacak Balkan An
tantı ICon.eyinden sonra Bul
r.ııristPnın da Antanta dahil o
l~cağı lıaberlcri de vardı~. 1-
taiyanın rolleri hakkında fa
razlvclere, mütalealnra, tah -
minlcre beynelmilel matbuattn 
geniş sütunlar tahsis olu,,du • 
j:',u görüiüyor. Bu hi<dlselcrin 
gireceği yolu bugünden müs
pet ve kat'i tarzda tayin im
linlan y11ktur. 

Hususi t:ıb'ınd3: GRAF von SPEE'nhı iniil1ıkı ve batısı Bugün saat 11 ve I de ten -

B:.ıı;ıün saat ıı ve ı de tenzilatlı matine!er ••••·' :azıil·:iıiiiııiitlıilııihiiiaiıiliıik•mar..•ti•n•e•le•r•i.•••li 

Finlandiya cephesiı:delı.i h::· 
reketler hakkında nisbi dur • 
gunluğa, soğnklaruı şiddetine 

hamiedilen mevzii hareketlere 
ait haberler vardır. Bunlardan 
başka mütenaluz ve mcseii 
&vyetlcrin m~hsur bir fırka -
yı kurtarmak için 40 bin kişi 
ı;önderdiklerlne, Vipur nehri 
havzasından taarruzla !ifan • 
nerheiın hatbnı ~virmek te • 
şebbüslerine ait mnhteiif kay
nakların malfunatı da mev • 
cuttur. HAMiT NURİ IRMAK 

2 TÜRKÇE SÖZLÜ 
FİLM BİRDEN , 

BUGÜN 

iPE 
einemnsındıı 

1- ŞERLOK HOLMES(Bu~~!~r'in) 
2 .. 3 PALAVRACILAR POLİS HAFİYESİ 

Ayrıca G R A F S P E E zırhbsının Monteviı:leoda infilakı :ve batışı 
Seaıısl~r: SERLOK HOLMES 12,30 - 3.10 • 6 

3 PALAVRACILAR 1 1- 2 • 4.4!i • 7.30 
Suare 8.40 ta 2 film birden 

E 

1 
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+JACC~C' Z~LJ11 Ankaraf<adyosuA 

Tef nka : l:l6 

Harunürreşit, doktorunun istediği 
bu üç günlük müsaadeyi esirgemedi 

Ayni zamanda Halifeı:ııın sıhhi 
vaz.ıyetlnı de müt.ehassı.ı; Dilal'· 
J.an aıtında takıp eaerek dedi 
ki: 

1 
;1.:;i ettiniz. Bu zaı..f halimle beni 
uzun scıere çıkardın.z. Vallah 
seni öyle öldüreceğim ki, şiın
dıye kaciar ondan gU.ç k.uru,e 
kimseyi öldürmemiş ola .. 

Bunun Uıerıne !ialıfe bir ka
sap çajiırttı. 

- Bu herifi burada gözümün 
önünde bacaklanndan avır .. Her 
uzvunu ayn ayrı kopar: KemJı.
lerini etinden ayır .. 

Emrini verdi. 
Kasap bu kanlı emri tatbik e

derken Harun hasta yatağının 
içinde seyrediyordu: 

- Dıt.LGA uZUNLuau ~ 
T.A.Q. lt,n m. 15195 ıı:... to Kw. 
T.A.P. 31,79 m. 9465 KH. H Kw. 

1139 m. 138 Kes. 1%0 11.W, --------
14 2. kanun Pazar 

12.30 Program , ve memleket 
saa• aynn, ı ~. -l;) Ajans ve mele
or:>lo; i !ı alıt>r'. o.?ri, ll.50 Tw k nH .
zı~ ı · Seçıl1rıis saz eserleı i, ŞcH Kı
lar ve türkü!&., Çal<anlar: tanı · 
re l~rsan, Refik Fersan Re.;at 
Erer, Şerif leli. 

13.30 Müzik: Kilçük orkestra: 
(Şef: Necin Aşkın), 1- Nieman.n: 
Caıcsıon (dans ). 2 - Leopald : 
Çi~an fantezisi, 3 - İtala Azzo
ni: Melodi, 4 - Hanns Löhr 
Büyük Vals, 5 - Rio Gebh-ardt: 
Romans (Viyolonsel ve orkestra 
için), 6 - Tschaikowsky: Mil
letler suit'i. 7 - Hanss Schmidt: 
İncilıer ( v a.ls) . 

...a. 

- Ya Emirülmüminin~ Ben 
kulun şimdiye kaaar sızı k.aç de
fa ve kaç hastal.ğınızda tedavi 
ettim ve her defasında da mu
vaffak oldum. Şundıye kadar 
benım ilaçlarımdan en ufak bır 
~ - kayette bulunmadınız. Bu de
fa da tedavımde isabet ettiğimi 
.zannediyorum. Hindıstandan ge
len doktorun ilaçlan benim ver
diıiJ.m ilaçların tesirini hiçbir 
zaman azal.mamı~t.r. Hastalı -
jtınız mühim ve tehlikeli t:ir has
talıktır. Buna karşı benim ıliıç-
larun en kat'i bir deva ve şifa
d.r. Buna eminim. Sızden istir -
hamını,bana hiç değilse üç gün 
daha müsaade edin.•. Bu üç gün 
1.ıı.rfında eiier benim iliiçlarımm 
tesiri olmazsa o zaman aczimi 
kendim de teslim ederim ve boy
numu fermanınızın k.lıcına mem. 
nuniyetle teslim eder.m .. Bana 
yalnız üç gün müsaade edinız.. 

(İmdi b_:r kasap getirtti. Bı • 
çakla endamlarını bağlarından 
kestirdi. Tamam on dört pare et
tirdi. - Taberi tarihi: Cilt 3 say
fa 511) 

Halıfe nihayet tahammül ede
medi ve bayıldı. 

18.- Program, ve memleket 
saat ayarı, -8.05 Müzik: Radyo or
kestrası, 18.30 Çocuk saati, 18.55 
Serbest saat, 19.10 Memleket sa· 
oat ayarı Aja-ns ve meteoro.o}i 
haberleri, 19.30 Türk müziiıi. 

Sabah, öğle va ak~am, her yemekten sonra günde 
3 defa dişlerinizi muntazaman fırçalayınız. 

Harunürreşit, doktorunu kendi 
sözlen. ile mahkum etmek için ıs
teaigi bu üç gimlük müsaadeyi 
ondan esirı<emedi. 

Doktor Yahşu bu müsaadeyi 
aldıktan sonra sevinerek Hali -
1enin huzurundan çıktı. 

01111R Emmilmumir.m ile bu mü 
lilem<!Sıni kap. arkasından din
liyen Hııntli doktor ise kendi 
kendine f(ıyle mırıldandı: 

- Yahşu büyük bir kurnaz -
lık gôsteııdi ... Hanır.ürreşıt, bu 
ür günlük rnilsaacicnw neticesi
ni go remeden oıt-cektir ... 

Harunürreşit <iaha evvel Her
semenin hapse attığı Horasan 
va.ısı Ali bin !sayı Bağdada gem- ı 
dermiş ve oğluna y azaığı bir mek
tupıa da bu adam. sııu bır ne
zareı altında mevkuf buıundur
masını tenb.h etır.ı..şti. 

1''akat Emın, anne•i Zübeyde
nin ae tahrıJı. ve ıeşvıkı ııe ca
ba.sının aüşman olaugu kimseıe
rı ele geçırmel<, taıııı etmek pla· 
nını taJop eaıyordu . Ancak bu 
sureı.eaır kı, 1<.~naıs.ne taraf -
tar bulacaktı. Bu bakımcian Ali 
bin !sayı zındana alacak yerde 
ı;erbest bırak.ı. J!,min ayni z.a -
manda babas.nın has .a uuıundu
jtu '1 us U..a basına hususi ve e
mın bir aaamıuı gcindermişti. 
Bu adamın üzerınde Harunürre
şit ile ı:;eraber bulunan ordu ku
man<ianlarına ve vezır 1' a.o.ı bın 
Rebi ile d1ger erkana lutaben 
ayrı ayn yazılmış mek:uplar var
dı. Bu mektuplar sab.plerine an
ca!< liarunürre;;ıt oıaügü zaman 
verilecekti. Muhteviyatlar1 da 
hemen hemen ayni idı; 

•Qer babam ölıduğü ,zaman 
derhal Bağdada döner ve bana 
bıat ey lersenız hepıniz eski mev
kı ve rü tıbelerinızae ipka edile
ceks.n.iz..• 

* 809 uncu yılı martının 23 üncü 
günü. 

narunürreşit bugün kendisi • 
ni daha ziyade zaif ve halsiz his
M!Ulyordu. Haber verdiler: 

- Me'mun, isyan eden Rafiin 
lıardesıni ya,kalamıya muvaffak 
olmuı ve (Tus) a göndermiş .. 

Bu habeıt. öğrenen Halifenin 
damarlarında tekrar asabiyet ve 
hiddet kanı dola;tı. 

- Get'rin onu huzuruma di-
ye bai'ıırdı.. 

Rafiiıi kardeşin! getirdiler. 
Harun onu görünce köpürdü. 
- Köpek, diye baeınlı.. Sen 

ve kardeşin Horasanı üzerime 

J.IAZREIJ 

Yı.2c.n:Ziya {tlir 
akrabaları bile, kendilerini o 

mukaddes vazifeden vaz ııeçir· 
:mek için, akla ve hayale gel
:ıniven eza ve cefaları reva gör
:ınüsler, en hainane cinayet ve 
ıuikast1ara teşebbüs etmişlerdi.. 

Jı.rsulü Ekrem Efendimiz, mu
kaddes vazifelerini ifa etmek i
e:in bütün bun.!aııa ııöi!üs ger -
:misler .. O devrin vahşet ve se-
1alet deryası içinde yüun insan
lcrı kurla: arak medeniyet ve 
_iazilet yoluna sevkedebilmek 
nıaksadiy}e, bütün beşeri kuv
vdlerin fevkinde sabır, taham
mül, azi:nı ve ~ebat göstermişler
di. Ve yine bu Mcip maksat ui!
runda da, kendilerinin en aziz 
hatıralarının kıvmetli bir hazi
nesi olan bu ııe:deyi, terketmek 
mecburi yelini hissey lemislerdi. 

Kendine geldiği zaman artık 
firak zamanının hulülünü anla
mıştı. Vücudünde kalan son ha
yat zerrelerinin de eksil<ll,'!ini 
tamamen hissediyor. Günleri de
ğil, saatlerinin artık sayılı ol -
duğunu anlıyordu. 

İşte bu zaman onun üzerinde 
ani bir deği~iklik hasıl oldu. Hid
det ve asahivettıen eser kal
madı. 

Sakin ve halim oluverdi. 
Suru İsrafilin sesini duy

mağa başlamıştı. 
- Bana brçok kefen getiriniz .. 
Emrini verdi. Bu emri derhal 

infaz et:iler. 
Önüne bir sürü kefen getirdi

ler. 
Harun hepsini ayrı ayn tet

kik ettikten sonra içinden ti.r ta
nesini avırdı : 

- hte benim kefenim bu ol • 
sun ... 

Dedi. Sonra: 
- Bir sedye getirin .. 

(Arkası 

~ elıir 
1 i~ atro~u 

TEPEBAŞI DRAll 
IUSl\llNDA 

14/1/940 nazar gilndüz 
saat 15.30 da 

VPr) 

BAYAT BİR RUYADm 
14/1/940 pazar l'iinü aksamı 

saat 20,30 da 
HAYAT BİR RÜYADIR 

iSTIKLAL CADDt:;'il 
KOMEOt KISMINDA 

14/1/940 pazar ırundü.z 
saat 15,30 da 

SÖZÜ'N KISASI 
1~/1/940 pazar ııünü akşamı 

saat 20,30 da 
SÖZ'ÜN K!.SASI 

HALK OPERETi 
Buııün matine 16 da 
AKŞAM 9 da 

ZOZO DALMASLA 
(S i R t N T E Y Z E) 

YAKINDA: 
(KEDiYE PEYNİR) 

Salı AZAKTA 
Büyük Müsamere 

Çalanlar: Fa.bire Fersaıı, Re
şat Erer, Refik Fersan, Şerif İçli. 

1 - Uşşak pesrevi, 2 - Lemi 
Uşşak şarkı: (Günl-er geçiyor), 
3 - Klarnet Şükrü - Usşai< sar· 
lu: (Sezer dolaşırsın), 4 - Ar
i.ski. Uşşak şarkı: (Sevdama yar 
kın gel), 5 - Lemi • Uşşak şar
kı : (Neler çektim neler canan 
elinden), 

1 - Haşim Bey - Hicazkar şar
kı: (Şeb tii seher ben zarü za
rım) , 2 - Asariye Hatibi - Hi
cazkar şarkı: (Yok hiliıfım hem 
müdara bir Y'!lnal. 3 - Lutfi Bey. 
Hicazkar şarkı : (Sana n<Miu gö
nül), 4 - Ruşen Kam - Hicaz
kar şarkı: (Bir nevcivand1r asu
bu ronw), 5 - Hicazkar saz se-

..maisi. 
20.15 Konuşma, ITürk ta:rihin -

den sayfalar), 20.30 Türk müzi
i!i: Halk türküleri (İnebolulu Sa· 
rı Recep) , 20.45 Türk Müziği: 
Fasıl heyeti (Karısık proııram(. 
21.15 Müzik: Piyanolu Kuartet 
No. I, sol minör, ÇaJanlar: Cemal 
Resid Orhan Borar, Zeki B~
küren, Enver Ka1<ıcı., 21.40 Mü
zik: Oıızband (ıi.). 22.15 Mem
leket saıat ayan, Ajans haberle
ri; ZiNtat, esham-tahvilat, kam
biyo-nukut borsası (!iyııt), 22.30 
Ajans SPOr servisi, 22.40 Müzik: 
Cazband (pi.), 23.25/23.30 Yarın
ki proı:ram ve kapamş. 

TA.Kvl'd ve KAV' 

14 lkinclkAıtıın 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
31/1/940 çarşamba günü saat 15 de İstaııbulda Nafia Müdürlü

ru eksiltme komisyonu odasında (661.74) lira l<Aışif bedelli Büyük· 
dere Orman Fakültesi binalarında vaptırılacırk duşlar ile sair tami· 
rat isleri .açık eksi:\meye konulmuştuT. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlı '.< isleri genel, hususi ve fenni şart· 
na.meieri, proje, lresıf hüliisasiyle buna müt.eferri dii!er evrak da
iresinde görüleoektir. 

Muvakkat teminat (50) liradır. 
İsteklilıerin az bir taahhütte (1000) liralık bu ise benzer iş yap

tl~na dair idarelerinden alnuş oHuihı vesikaLara istinaden İstan
bul Vilayetine müracaatla eksiltm , tarihi.ııden (S) ~ün evvel alın
mış ehliyet ve 939 yılına ait Ticaret Odası vesikdariyle gelmele-
ri. (2SS) 

---------~----------~-~ 

, Her çeşit 

Oyun Kağıt arı 
Toptan ve Perakende 

Yeni Postane ı~arşısı 
KIZILAYHAN 

Beyoğlu Tahsilat Müdürlüğünden 
Eyüpte Bahriye oaddesinde Hımivet Kontrpl5k fabrikasında 

muamele wrgisi borcundan dlJfa yı haciz edilen bir adet cA. Rul
Jer Bertin• markalı ve yeşil boya .ı torna makinesi 17/1/940 tarihi· 

P A Z A R ne miisadif Q&rşamba l(ünü saat 11 de mezkfır fabrikada açık art-
Uicri: 1358 Cwni: 1:;:;5 tırma suretile satılacailından talip olıanların yevmi mezkur ve sa-

l inci Py Gün: 14 2. Kanun atte malıalJ;nde bulunacak olan icra heyetine müracaat>aı:ı ilan o-
Zillıiccc: 4 Kasım: 6ı lunırr. (379) 
Güneş: 7.2i Akşam: 17.03 , - ------------------------
Öğle: 12.23 Yat<ı: 18.3 J ırıııı•••••am-•••111m•mmm:ım•ıırzmıaım111 

~d~~"~~
4

~A~~~~~. SlE ı lnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Yesilköy Meteoroloji lstasvo- i =-••m-.-...J1m•••••••m•••••••m•.:: 

nundan alınan maliımata gik e, 
hava yurdun Trakya. Akdeniz % 7.5 
Karadeniz böll'clerivlc Egenin Muh.Bedeli teminatı Eksiltme 

1 

cenup kısımlarında çok bulutlu 

1 

Cinsi ______ 111iktarı Lira Kr_._L_ira_K_r_. _Şekli günü saati 

dün ve bugün vaitışlı, doıtu ce- Yanııın söndüıme 9 kaılem 639 62 48 - Açık E. 31/1/940 16,30 
nubi saTki ve Orta Anadolu böl- , levazımı 

5000 kıı. 
5000 • lutlu germiş rüzgarlar bütün böl- Kazain kola • • 15 1

, geleriyle şimal kısır.-.Larında bu- Dikistrin kola - - Pazarlık 5/Il/ 940 14 

--------ı gelerimizde mmal istikametinden ! 1 - Şartname ve yangın söndürme lev.azım1 müfredat listesi 
ZAYİ - Liman cüzdanımı VP en ziyade Akm-niz kıyılarında 1 mucibince yukarıda yazılı 3 kalem eşya hizalarında gösterilen usul-

~emilerden alrnıs oldu_ğum iJo,.._ kuvvetli dığer verlerde orta kuv- !erle eksiltmeye konmuştur. 
servislerimi Be•iktaş ile Ortaı::.·- vette esmiştir. II - Y.a.ı:uım söndü;me levazımı muhammen bedeli, muvak-
araııında zayi ettim. Yeni!erini Karadniz, M.a.rmaııa ve Akde- kat tıemin9tı, eksilt.me gün ve saa.loeri hizalarında gösterilmiştir. 
alaca!!ımdan eskilerinin hükmü nizde fırtına hafiflemiştir. Eııe III - Eksiltme ve pazarlık hi!alannda yazılı günlerde Kaba-
voktur. denizin<le devanı etmiştir. Dün tasta levazmı ve ıniibavaat şube.;indeki alun komisyonunda yapı-

Pek vapuru 2 nci çarkço8• İstan bulda hava kanalı geçmiş lacaktır. 
FAHRl ÇOKSU rüzııar şimalden saniyede 1 - 2 IV - Şartnameler her gün sözü .l(eQen şubeden parasız alına-

metre hızla esmistir. Saat 14 de bilir. _ 
SAHİBİ: E. lZZET. NEŞRİYAT hava tazyiki 1026 milibar idi. V - lsteklilerın pazarı:k için tıavin edilen .ııün ve saatlerce % 
DİREKTÖRÜ: A. NACİ. Basıld ğı Sühiınet en yüksek 2,6 en dü.;ük 7,5 güve;:une parala:-ivle birukte mezkiır komisyona ,ııelmeleri. 
yer: SON TELGRAF Basımevi -3,6 santigrattır. (393l 

1 tf ı ika: 126 
(Hicret), hic şünhesiz ki en acı 
bir şeydi. Hassas bir insanın, en 
acı şerait altında yurdunu terk 
etmiye mecbur olması, hiç bir 
kalp acısı ile kıvas kabul edile
mezdi. Fakat Resulü Ekrem E
fendimiz, kudsi gayelerine va
sıl olmak için bu iztıraba da ta
hammül etmişler.. $erha şerha 
ya,rılan mübarek avaklarından 

kanlıar sızarak, ince ve hassas 
kalbi sızım sızım sızlıvarak, hic· 
retin iztırabına tahammül et

mi~lerdi. 

Fakat... Hic bir fazileti müka
fatsız bırakmıyan (Allah), sev
ırili Habibini de o hüzün ve te
essür içinde bırakmadı. Medi
ne hududuo'1 ııirer l!irmez, o
nun önilnde hudutsuz bir muvaf-

fakivet .sahası actldı. On sene 1 
zarfında (Mu hammec!) ismi Ce
lili, Arabistanın muzlim semasin· 
da bir günes ıribi parladı. Ve o
nun mukaddes ,:!avesi, artık ta
hakkuk ederek (İsliim dini) bü
vüdü. her tarafa vavıldı, ve her 
vrı!dığı verde yalçın bir ka
va l!ibi sarso'maz ve :yıkılmaz 
bir hal aldı. Yüz binlerce kişi, 

onun açtı~ fazilet ve hidayet 
voluna girdi. Bunlardan da, iş

te simdi, saf saf Mekke kanıla
rından giren <u büyük ordu vü
cude geldi ... Resulü Ekrem E
fendimiz de, on sene evvel, şer
ha şerha yarılan mübarek ayak
larından kanlar sızarak. ince ve 
hassas k.albi sızım sızım sızlıva
rak, gecenin derin zulmetleri i· 
çinde sessiz bir hayal gibi terk 
edip gittikleri bu beldeye, şim
di, on senelik maddi ve manevi 
müca.de:-ede ~alfp gelen muzaf
fer bir baskumandan sıfatiyle 
.ııireceklerdi -

İste. Resulü Ekrem Efendimiz, 
(Cehiın) mevkiinde durarak ö
nünden ııeçen asker safla.mı 

mesruranıc bir tebessümle seyre- 1 
dip, yanındaki eslıabı l(iizinin 
nes'eli nes'eli söylendiklerini 
dinlerken, bu büyük ve ,'etin ma
zi birer birer hayallerinde belir
mi.s.. Milbiirek hasları, yavaş 
vavas eği.erek sakallarının ucu, 
üzerinde bulundukları devenin 
eğerine U>mas etmişti... Bu eği
lis. o büyük (Resull ün, kendi
sine bu azim muvaffakıyet ve 
muzafferiveti ihsan eden (Rab) 
bır..a, candan ve yürekten hissedi
lıen bir şükran secdesi idi. 

* (Mekke) nin cenup kapısın -
dan giren Halit bin Velit ile şi
mal ka>pısmdan giren (Zübeyir) 
şehirde derhal emniyet ve asa
yişi temin et tiler. Bunun üzeri
ne Resulü Ekrem Efendimiz de, 
(Cehun) mevkiinden şehre doğ
ru biraz daha ilerliyerek deve • 
ler:nden indiler. Kendilert için 
kurulan oadıra l!irdiler. Güzele~ 
yıkanıp çam~r değiştirdiler. 

Ve sonra, zırh ve miğferlerini 
giyerek tekrar develerine bindi
ler. Yanlarında, sevgili yeğelli 
ve damadı. kahraman CAlil, hic-

ret arkadaşı Ebubekir, Osman 
bin Talha, Esil bin Hazir, Bilal 
bin Riyalı ve saireden mürekkep 
güzide esbap kafilesi olduğu hal
de, (Kabe) ye doATu ilerlediler. 

Resulü Ekrem Efendım zin 
devesinin yular.nı, Muhammed 
bin Sclme çekiyordu. Ve kendi
lerinin yüksekçe bir sesle (Fe
tih) siıresini okudukları işitili • 
yordu. 

Böylece Kabenln (Haremi şe
ı1'f) denilen avlusuna kadar gel
diler. (Haceri esved) denilen 
muluıddes taşa kadar yaklaşa -
rak onun önünde tavakkuf etti
ler. 

Resulü Ekrem, elindeki asayı 
uzattı. Asanın ucunu taşa do
kundurarak yüksek sesle tekbir 
aldı.. Onun gür ve tannan sada-
sı uzaklara kadar aksetti: O an
da, her tarafta, coşkun bir deniz 
dalııası gibi tekbir sesleri yük
seldi. 

Artık, her şey bitmiştıi. . . Bu 
tekbir sesleri, putperestliğe ga
lebe eden İslamiye'.in nihayet 
(Mekke) de de kazanm'ş oldu
ğu zafer ve hiık.iıniyeti ilan et-

• 

-------------- -----------
Beyoğlu Tahsi!at l\tiüdürlüğünden 

Muamele ve istihlak :nerkez subesine verl!iden olan boreundan 
dolayı Kuruçe~mede tram~ay caddesi.ııde 112/114 No.lı mensucat 
fabrikası sahibi ~it Sevil'n haczedilip 27 /11/939 tarihinde yapı
lan müzayedesi neticesinde ta!:ip :ııuhur etmiyen bir adet çözl(ii ma
kinesi ile 3 adet tela makinesi 15/1/940 tarihine müsadif pazartes! 
ııünü saat 11 de ikinci defa aleni müzayede netii.esinde satı!acaılın
dan taliplerin yevmi mezkur ve saette mahallinde buhınacak ic:nı 
heyetine müracaatları ilan o:unur. (380) 
~-~---------~ ~-----------

Devlet Deniz yollar:ı .U.· Müdürlüğünden t=------1--İdaremizde münhal bulunan 150 lira maaşlı gemi tabipliklerine 
dok ~or &lınacaktır. 

Şeraiti öğrenmek üzere evrakı resmiyelerile birlikte Umum mü
dürlüğümüz Zat İşleri Müdürlüğü.ne müracaat etmeleri lüzumu 

ilan olunur. (324) · 

* 1 - Nefsi Kadıköy iskelesi dabilindeki biifıe 16 K. Sani 1940 t:r 
rihinden itibaren 31 M.ayıs 1940 gayesine kadaT açtlı: eksiltme sure
tivle kbava verilecektir. 

2 - Dört bucuk avlık muhammen kira bedeli 634,50 lira olup 
muvakkat teminatı 47,58 liradır. 

3 - Eksiltme 15 K. Sani 1940 tarihine müsadif pazartesi l(Ünil 

saat 10,30 d.a Umum Müdürlük alım satım komisyonunda vapı.J.ar. 
caktır. 

4 - İsteklilerin sartları öı"trenınek için her .ııün Malzeme Mü· 
dürlüi!\ine eksiltme için yazılı ııün ve saatte komisyona ııelmeleri, 

(10889) 

mişti... Mutaassıp müşrikler, 
tenha köşelere çekilmişler, baş-· 
!arına yumruklar vur::rak döğü
nüyorlar .. Yas ve matem alfune
ti olarak yerlerden avuç avuç 
toprak alıp, yilzl~ gözlerine 
süı11yorlardı. İslamlara ihanet 
ve Resulü Ekremi alenen hiciv 
edenler de; uğrayacakları feci 
akibeti derin derin düşünüyor -
!:anlı. 

Resulü Ekrem Efendimiz, Mek
ke semalarına. yükselen tekbirler 
arasında - kendisi:ııe bu büyük za. 
feri ihsan eden Cenabıhaıkka hamt 
ve şükrederek • Kabeyi yedi de
fa tavaf etlli. Ve sonra deveden 
inerek Kabeııin kapısına !lerle
dL 

Kabenin an&htarlan, (Osman 
bin Talha) nm anası (Selfıfe) de 
idi. (!) 

Osman, anasına koşarak anah
tarları istedi. Fakat henüz Uhti
da etmemiş olan bu kadın; 

- Anahtarları bizden alırlar
sa, bir daha vermezler. 

Diyerek muhalefet göster.ıı. 
Osman; 

• 

-rOKER Traş tıç .. kları 
Dünyanın en iyi lraı 

bıçaklandır. 

tra~ bıçakları geldi. Her yer.ıe 
bulunur, marka1ıaa dikkat ed•nıa. 

- Anne! .• .Artık (Mekke) de 
hÜkmeden, ancak (Resulü Ek • 
rem) dır. Onun emrine herkes 
itaatle mükellefir. 
- Diye vaziyeti izah edince, (S.. 
lfıfe) artık muhalefetlen vazge
çerek anahtarları verdi. Osman 
da bu anahtarları, Resulü Ek • 
rem Efendimize teslim e.ti. 

Kô.benin kapılan açıld .. Resu• 
lü Ekrem Efendimiz; 

(Kul ciielhakka ve zahakel bl
tıl.. .... ) 
ayeti kerl~inl okuvarak içe
ri girdi. Elindckl iisasile putlar
dan birkaçını itip devirdL .3on
ra, diğerleı1.nin de derhal dışan 
çıkarJlarak tahribini ve Kabe • 
nin tathirini emretti. 

Orada bulunanlar, derhal bu 
cansız mabutlann üzcrine at:Jdı:
lar. Birkaç dakika zarfında bun
ları Kabe binasından çıkarıp he
men orada hepsini parçaladılar 

(1) Kureyş kabilesi eşrafın -
dan olan bu aile, Kabcnin onah· 
tarlPrmı muhafu.a etmek imti• 
yazına malikti. 

'.Arkası Vlll') 


