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ALMANYA T RR AZIRLIGINI BİTİRDİ 
Belçika, H olanda hudutlarında 
88 Alman fırkası tahşid edildi 
~'talya, Holandaya harp malzemesi veriyor 
leh lngil~r~ ;; Fran~~ . Almanlar bir Holanda 

vapurunu torpillediler FrQnaız ile /ngiliz gazetelerinde, efkarı ama· 
nı. . 

1Y~•ınde, icabında 5ovyet Ruaya ile de harbe 
giriımelct.n korhmıyan bir zihniyet haaıl oldu 

"' 

Yazan : Abidin Daver 
Bu hadise Holandada büyük 

bir heyecan uyandırdı 
Fi.nlandi Alınan hududu, 17 (A. A.) -

Wes.tphalie'den bitaraf mıntaka· 
lara l(elen yolcular mütemadi • 
yen yapılan Alman askeri nak· 
liyatı yüzünden bir kaç kere yol
da beklemek .mecburiyetinde kal
dı·klarını bevan etımektedirler. 

naJ<loedildiıiine şimdiye kadar şa
hit olmadığım sövlemiştir. 

Alman hududunda çalış~ı Holandalı cı.skerler. 
:ret k yaya tecavüz, Sov - mış o imal andır. Halbuki daha 
inadı us~a ı~ın hiç de h~yulı ol· evvel, ayni gıueteler, böyle bır 
teca~•mdıye kadar isliliı ve fikrin tamamıle aleyhınde idi· 
devle aley~de bulunan bu ler, Sovyetleri büsbütün Alman· 
ve m~ 0 vakittenberi mütecaviz yanın kucağına atmak ve onunla 
Ceıni~·~~vli addedildi; JUilletler beraber, lng.Ueıo ve Fıansaya 
du da ~ •nden çıkarıldı. Kızılor- klll'şı harlıe mecbur etmek, Al -

Emin bir menbadan alı -
nan haberlere göre, Belçika 
hududunda 70 Alınan fır -
kası ve H-0landa hududunda 
18 Alman fırkası bulunmaktadır. 
Simali şarki ve cenubu garbi is
tikametlerinden Holandaya ta
arruz etmek için her şey hazır -

Sovyetler ric'at ediyorlar 
tistünlü .e.•apsız ~ayı ve malzeme manyanın ekmeğine yağ sürmek 
ıunun ııune ragmen Fin ordu- demektir, diyorlardL ~imdi ise 
bilatı.i mıUı;avcmetini kıramadı; müttefık matbuatta sivil ve as-
re u-8 ':ut.,addit mağlubiyetle· keri muharrırlcr, açıkça Sovyet 
bitir:~ ı. Gerçi, bunlar, harbi Rusya ile de harp etmek fikrmi 

Umumi harpte Alman safların
da çarpışmış olan bu yolcular - ı 
dun biri bu kadar kısa bir za
manda bu kadar çok kuvvetin 1 A ricası 3 üncii sayfada) 3Rustay 

D
De?iz Muharebes~. s·a~~~kilbu~Ü~ 

aresi lsveçe indi 
ferler d:~~tu kat'i neticeler za- miidafaa ediyorlar. Ingiliz, Fran-
ler ar gı r. Esasen, kuvvet· sız san:;örleri, hu neşrıyata mil· 
rusu ~ıııdak.i ?isbct, daha doğ- saadc ettikleri gibi, İngiltere hü-
böyle birbetsızük Finlandiyanw kumeti de Moskovadaki büyuk 
lrıüsait d ~1d~r kuannıasma da elçisini, ne kadar süreceği meç-
arr , egı ır, Fin ordu,u, ta- bul bir mczuniy.,tle geri çağırdı. 
hıuoı::ı. ve hareketli bir müdafaa lng;liz ve Fransız gazeteleri, 
aizlikJ ıle hasmını muvaffakıyet· Londra ve Paristeki Sovyet el· 
tabiıu:re, mağlubiyetlere uğra· çilcrinin de, mezuniyet alıp mem· 
b.et" e de, yalnız başınq kat'i leketlerine dönnıelerini istiyor .. 
Uza~ce .•!•maz. Finlandiya harbi lar. Le Temps gibi ağır başlı bir 
ni v abılır ve uzatarak istikliili· gıuete, elçiyi, istiskal hususunda 
bun e Y.~dunu koruyabilirse de, haylı ileri ı:;idiyor ve bundan sık 
nı.aı:n •çıq de kendisine, silah ve sık bahsedıyor. Yine ayni ciddi 
dun eıne, bilhassa tayyare yar· gazetenin askeri muharriri, Fin· 

ı Yapılınası şarttır. landiyaya tam bir askeri yardım 
1 

Sovyetler, Finlandiyaya tear- yapılınag bahsinden liU fikirleri 
d":' edınce, Milletler Cemiyetin- ileri sürüy<>r: 
~ çıkarılmak ve dünya efkarı . ı - Her şeyden evvel bir in-
d" uınıyesi şiddetle aleyhlerine giliz - Fransız filosu şimal buz 
onnıek surctile siyasi ve ma nevi bir d b • denizine giderek Murmansk li-

1 . . ar eye maruz kaldık-arı gıbı, küçük Fin ordusu kar- manını abluka etmelidir. Böyle· 
ııs~da ~uazzam Rus ordusunun ce, hem Almanların bu liınaw 
::ıa~lubıyeti de, Sovyetlerin as- deniz üssü olarak kullanınalan -
"-'eyıı nu.fuz ve satvelini kırdı. nın önüne geçilir, bcm de Rus· 
"' nlandıya macerası başlamadan !arın Liıponya'daki kuvvetlerini 
evvel Kızıl d takviye etınelcrino imkiın vc-
Ölçül~ or unun milyonlarla rilınez. 
tard ~ mevcudu ve azim mık-
.., akı malzemesi, GOOO ile 10 000 • 2 - Mahdut miktarda, fakat, 
asında he ı ' şımalde harp edebilecek surette 

au 8 sap anan hava ordu· İ 
ı. • ovyetlere karşı korku ile teçhiz ve talim edilmiş ngiliz -
d~ı~ıkmbdı~ ~ürmet t.elkin ediyor- Fransız kuvvetleri Petsamo ya· 

tir 
~ ı ıse bu his deği•ıniş • kında karaya çıkarılır ve bunlar 

• Italva M · ' Kızılordu kıt'alarını o mıntaka-
:Ya İs .. , acarıstan, Ron1an.. d k . cu' ve~, Norveç, Rusyadan bu- an atma içın Fin blrliklerile iş 
llt~keskısi gibi korkmuyorlar; birliği yaparlar. 

k Ovadan gelen ve gelebile· 3 - Müttefikler, Petsamo ile 
~=•u olan tazyiklere karşı kafa Botni körfezindeki Kemi arasın· 

Y<ırlar ve icap eders d" '" .. da mevcut miikemmcl yoldan 
tıı.ek ces;u · · e oguş- istifade ederek Finlandiya ordu· 
•ır bul etını göstermiye ba· 
YÜk ~nu_yorlar. Fakat asıl bii- suna doğrudan doğruya silah ve 

İn . haletı ruhiye dc.,işı"kl .,. malzeme gönderebilirler. 
gdt F b '6ı, 4 ere ve ransadadır. Bu ik' - Böylece arıuinin müda • 

!Iı.<lJnlekctte hükiunet, marhua: fanya müsait olmasından istifa· 
"o cfk ' · d d S arı umuınıye, bidayette e c erek Viipuri berzahında, 

ovyetlere karşı çekingen bır si· yani l\fannerheim hattında, La· 

anımarkanın en bu- mühim bir 

yük vapuru torpillendi nutuksöyliyecek 
Felaketzedeler hakkındaki 

kanun kabul edildi Kaybolan İngiliz tahtelbahirleri
nin 108 kişilik mürettebatı kayıp Ankara, 17 (İKDAM Muhabi

rinden) - Büyük Millet Meclisi 
yarın öğleden sonra toplanacak· 
tır. Yarınki toplantıdan sonra 
meclis kış tatiline başlıyacağın· 
dan, Başvekil doktor Refik Say· 
dam bu münasebetle saat 14 de 
mühim bir nutuk irad edecek· 
tir. Diğer taraftan milli iktısad 
koruma kanunu da bugünkü 
toplantıda kabul edilecektir. 

Ankara, 17 (A.A.) - B. M. 
Meclisi bugün Şemseddin Günal· 
tayın ha:;k:ınlığında toplanan 

(Arkası 3 üncü sayfada) 
... ,0,,0, . .... 

TUNA DONDU 
1200 vapur ha .. 
reketsiz kaldı 

.. t 

Budapeşte, 17 (A. A.) - Tuna 
nehri bir çok kısımlarında ve bil
hassa Macaristanda dorunuştur. 

Yaset takip ediyorlar, onun AJ. doı:a gölünün şimalinde, şarki 
ıı;ıanyaoın yanında ha•be ıı:irme- Koreliden Liıponyaya giden yol· ı 
•d•.nden korkuyorlardı. Onun ir•-. lan mahdut u~zide Rııslara mu- İn le · ~-.,bolmuş ar'le 

lngilterenf.n kurta1'1114 cıemlleriııden biri.. 

Yüzde 85 i Almanyaya gitmek 
üzere bulunan 1200 vapur hare
ketsiz kalmıştır. Bu vapurların 
200 il petrol ve 400 ü de Al:man
yaya hububat ı;!ötürüyordu. 

"' ki, ,~ ka ~ Londra, 17 (A.A.) - l(ilte- ' J<endi rıne ...., ~ .ı 
h d Alınanya, Lehistana cep- vemet etmek kabil olur. Kızı· re bahriye nezareti, üslerine dön-ı bakılan subay ve ~kerlerın liste-
de en taarruz ettiği zaman bu (Arkası 3 üncü sayfada) miyen Soah-0rse, Undine ve Sta'.I'- sini neşretmekted~. . 
devlete harp ilin ettikleri 'hal· 1 ABİDİN DAVER fish deni2ıiliılarında bulunan ve (Arkası 3 uncü savfada) 
~~ Lehistanı arkadan vurau ~~~~~~-=:::::::..:::..:.:::.:.::::.._ . ....:::::_:::::.::::::..:::.::..:::.:.::::::~:_~~~~~~~~~~~~~-
k ovyetlere karşı hiç bir hare • 
,:ııe bulunmadılar. Finlandiya 
r ~•ernsıuın aldığı şekilden son-
1~ '":'! iş değişti. İngiltere ile Fran
I '. ?Ilıtndıyaya yardım edecek
yerını, bem de mühim yardunlıır 
apacaklarıuı Başvekillerinin 

dili! ' ba ., ~. P~rlamentolarında bağıra 
v ıı: soyleınekten çekinınıyor 
llİ~d llet Meclisleri tarafından 
dab elle .. o~ışlanıyorlnr. Bundan 
lan~- mu~~ bir şey var ki, o da 

1 
SO're tabı olan İngiliz ve Fran· 

ız mııtbuatınuo Finlandiyaya 
Yardım · · So b ka ıçın, vyet Rusyaya 
aş cephelerden de taarruz et
-k lilzıunundan lıahsc bqla • 

Her tarafta şiddetli zelzeleler oluyor 

izmitte Heyelan ! 
iki köprü ve bir tepe kayboldu, Gümüşhane

.de emsalsiz sarsıntı/ ar hüküm - .. suru.qor. 
( Y azw 3 üncüde ; Son haberltır sütununda ) 

Kral Karo/ 
Prens Pol 

ile görüşecek 
Bu mülakat 2 şub ... t
tan evvel yapılacak 
Bükreş, 17 (A. A.) - Kral Ka

rol'un yakında büyük bir ihti
malle Yuıtnslav • Rumen hududu 
civarında Naib Prens Pol ile bu· 
luşacağı emin bir ınenbadan te-

l 
yid edilmektedir. Bu mülakat 2 
şubatta Belgradda aktedilecek o
lan Balkan k-0nfcran.sından evvel 
yapılacaktır. 

Finler bir . şehir istir
dat ettiler, Sallada 
muharebeler oluyor 

Fın ııskerlerl M~nı_ıerhehn .müstahkem hattında evlerinde 
ımışler gıbı korkusuz vaşıvorlar 

Haparanda (İsvec • Fin budu- haı-ebclar devam etmektedir, 
du), 17 (A. A.) - Ruslar Lado· Sovvet kıtal·ar Fi ··1r ı < "!" ·· · 1 . , ı n mu ezeerr 
gedia.ao ulanun şıma kıyısında ne at nin çenberini yarınıya çahsıyor-

yor r. ı M La d . ar. uha:rebelcr sıfırın altında 
_ ııonya a hedefi Salla olan mu (Arkası 3 üncü savfada) 

FRAHSANIN YftRDIMI 
Lebrun'un riyasetinde 
yardım komitesi kuruldu 
Fransa hükQmeti 10 • 12 milyon frank 
yardımda bulunmıya karar verdi 

Ankara, 17 (AA.l - Aldıi!ırmz m:ılfunata nazaran Anadolu f 
Jaketzedclerine yardım toplamak üzere Fransız Reisicumhuru ~ 
bert Lebmn'un riyasetinde Fas Sultanı, Tunus beyi ve Fra 
lnıparatodu&una meıısup bir çok yüksek zevatın iştirak.ile yük~ 

( A1 kast 3 ür.cü sayfada} 
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BOYOK TARiHT ROMAN: 77 

GENÇ OSMAN 
Yazan: -. 

M. Sami Karayel 1 

Dün kırk f ela- 'J y~ . t ~\Karadenizdeki 
unanıs an ve I 

ketzede şehri- 1 · ! şiddetli fırtına 
Nasuh paşa· huzuru şahaneye gir- • ld. , ltalyaya çokyu- ı t · · k ·zd· • mıze ge ı ) r.pı esz ı 
dıği zaman kızlar ağasıda orada idi nıurtasatıyoruz 

Hu..--urdıın ayrılır, ayrılmaz 
doğruca Nasuh paµnın sarayını 
boyladı. Arap sevir:c icinde idi 

Aı;.ıı, Nasuh pasanın huzuruna 
çıkaraık: 

Şehrimizde top!anan para Vapurlar tekrar seferle-
! Defterdar da bankaya dahildi İhracatı veni kurulan 

Onun da vücüdünü kaldınp pa- 873, 914 liraya çıktı J rine başladılar 
ra işlerine kendi adamlarından birlik idare ediyor 

- P~am; efendimiz sizi bek
lerler .. Dedi. 

Nasuh paşa; kendinden çok e
min idi. Bol parasiyle padişahı 
da, Mah Peykeri de ve diiter et
rafı da pençesi altına almış bu
lunuyordu. Hic klınıseden kor- • 
kusu yoktu. 

Zaten, paşa ortada kıpırdıya
eak ve kendisine kafu tutacak a
dam bu akmamıştı. Kızlar aı?;ası
nın teblil! ettiği irade üzerine 
derlenip toplanarak saray yolu
nu tuttu. 

Nasuh paşa; huzuru şah~ye 
girdiği :ııaman Kızlar ağası da o
rad:ı buluııuyordu. 
Padişah; Nasuh paşaya hl.ta -

ben: 
- Lala. Sinop sehrini Kazak 

tavfası kaV11k.lariyle ı;!elerek yağ
ma etmi• bundan haberdar mı
sın? Dedi. 

Nasuh paşa; bir an tereddüt 
gecirdikten sonra: 

- Padisahım; üç beş kayık 
~lip .. Sahilde bir iki talan yapıp 
ikacmışlar .. Şehirle alakaları yok .. 

Diye cevap verdi. Kurnaz Na-
9llh paşa, zaten padişahtan her 
şevi saklıyordu. Bütün siyase
ti oadişahı üzmemek. onu devlet 
işlerinin müz'iç ve iztırap verici 
isleriyle alakadar kılmamak .. San
ki, koca İmparatoriuj!un asayiş 
ve her tü:rlü idaresi yerinde imiş 1 
,e:ibi hareket etmek .. Bol, bol pa
ra ve debdebe ihtisam ile padi- ! 
şahı oyalamaktı. 

Bu sebeple padişahın Sinop 
hakkında sorduitu suale de, tut
tuğu siyaset noktai nazarına mu
vafık olarak kısaca ve hiç bir 
şey olmamış gibi cevap veriyor -
du. 

!Halbuki; Kazaklar, yalnız Si
nop sehrini vaitmalamakla kal
mıvorlardı. Yüzlerce kayıkla 
Türk sahillerini vuruyorlardı. 

Padişah; Nasuh pasanın verdi
ği cevıabı fazlaca kurcalamadı. 
Ona hiç bir şev sezdirmeden, şu- ı 
radan buradan bir iki şey daha 
sordu. 

Nasuh paşa; padişahın vumu -
şaklıihndan istiJ'.ade ederek bu ı 
sefer de kendisi su.al aQmağa 
kalktı ve: 

- Pad~ım: Hoca zade ku
lunuz hali< meyanına fitne saç
maktadır ... Ulemadan bulunma
sı dolayısiyle bir yana ref'ini ni
yaz eylerim.. 
- ...... 
- Defterdar kulunuz, emvali 

miriyi korumaz oldu. Katline 
ferman dilerim .• 

Pad~. Nasuh paşanın dl
lekle.rine cevao vermiyordu. Pa
şa. padişahın mukabelede bulun
!madığına sinirlendi. Sızlanarak: 

- Padişahım; dileklerim kabul 
olunmahdır .. Rahat ve huzuru 
.ii.bad için bunların vücudü orta
dan kalıkmalıdır .. 

Nasuh paşa; Müftü Hoca za
denin Kızlar a.ı'tası ve Mah Firiız 
.ı?rubuna dahil olduj!unu biliyor -
du. 

Fakat; Kızlar ağasını, Mah Fi
ruzu ortaya süremezdi. Ne had
dine? .. Padişahın yakinine dil 
uzatımak kabil değildi. 

Bu sebeple Müftü Hoca zade 
yi ortadan yo;c etmek bu sıuetle 
alevhin<le bulunan ulemadan ya
ikasını kıutarmak istiyordu. 

bitini memur eylemek istiyor - Zel!zele felaketzedeleri için 
du. yapılan yardım devam etmekte- İtalya ve Yunanistana yu -
Padişahın ses çıkannaması; dir. murta ihraca!mıız gittikçe art-

Nasuh paşaya şu sözleri söyleme- i>ün sabahtan akşama kadar maktadır. İhracatı yeni kuru-
[ı.e kapı açtı; toplanan umumi vardım yekı'.ı- lan ihracat birliği idare etmiye 

- Padisahım; Canım uğrunu- nu 873914 lira 52 kuruşa baliğ başlamıştır. Fiatlarda da yük-
za fed&du .. Emri idamım el.iniz- olmuştur. seklik vardır. 
dedir. ArzetLiğim dil€klerin ye- YENİ GELENLER Diğer te:roftan hariç mem· 
rine {felmesini ni vaz eylerim. Dün yine şehrimize yeniden lekeLlerden gelecek siparişler 

- Şimdilik dursun lalam. 40 kfailik bir felaketzede grupu 
1 

aynen yerine getirilecek ve 
- Padisalum, haddi marufu gelmiştir. Bunlar Kadıköyünde 

1 

kirli yumurtaların da •kir-
aştılar. kiralanarak hazulanan evlere li• ,nôimı altında ihracına mü-

- Sonra, düşünelim bir ıkere.. yerleştiril:mis ve kendilerine la- saade olunacaktır. Şimdiye ka-
- Padisahım, sadakatimden e- zım gelen elbise, yatak, çama- 1 dar kirli yumurtaların ne şe· 

min aeiiılseniz idam ediniz. sır verilmek sıuetivle şehrimize kilde olursa vlsun ihracına 

- Eğer, dileklerim ve niyazım 
hasıl olmazsa; Sadakatimden de 
ıatı şahaneleri emin iseler ken
dı kendımi zehir !erim .. Bu iki za· 
tın vücüdü devlet için muzirdir. 
Dedi. 

l'adişah; Nasuh paşayı incitme
den ve bir şey sezdirmeden ba
şından savdı. 

Nasuh pasa icin padişah had
dinden fazla do!.durulımuştu. 

Nasuh paşa; Bir keresinde E
dirnede padişahla ava çıkmıştı. 
Kuım hanh~ına talip oln Meh
met Girav, paşava J:ıediy~le.r 
takdim ederek anı kendi tarafı
na ce lbetınişti. 

Nasuh oaşa; pa:ra canlısı oldu
ii:undan Mehmet Guavm hediye
lerini alımıştı. Padişah bir fır
sat bu}up Mehmet Girayı hanlı
ğa tayin eylivccekti. 
Paşa; avı fırsat bildi. Padişa

hın haberi olmaksızın Mehmet 
Girayı ava davet etti. 

Gı'.ıya, kırda nagehan tesadüf 
viıki olmuş olacaktı. Şeytan Kız
lar ağası bu tertibi adamlım va
sıtasiyle haber almıştı. 

Avda padişahın şahini bir kek
lik ıkovab.yordu. O sırada dij!er 
bfr şahin zuhıu etti. Padişahın 
avını kaptı. Padişahın canı sı
kıldı. 
Yanında bulunan :Kızlar ağa-

sına sordu; 
- Bu şahin kimindir? .. 
- Tetkik edelim pad4ahunl. 
Diye Kızlar a~sı bilnıemezli

ğe ı;ıelerek uzaklastı. Biraz son
ra su haberi ı;ıetirdi. 

- Padişahım; .Mlehmet Giray 
kulunuzun? 

- Benim avlandığım -yerde 
Me~t Giraym ne işi var? .. 

Nasuh paşa, orada değildi. Kız
]ar aj!ası cevap verımemişti. Pa
dişah irade etti: 

- Git Nasuhu çaı'(rr buraya!. 
Veziriazam, padişahın h uzu -

runa geldi. Sultan Ahmet soru
yordu: 

- Mehmet Girayın bıuad.a ne 
• . ? 
ışı var ... 

- Efendimize arzı ubudiyet et
mek üzere gelmişler .. 

Diyerek isi kapatmıştı. Fakat; 
Cok geçmeden Kızlar a.ı'tası pa
disaha şı.ı yolda bir yalan uy
durmuştu: 

- Padisahım; Nasuh paşanın 
Melımet Girayla sıkı münaseba· 
tında sebepler o1d.ugunu söylüyor
lar .. 

- Ne imiş?. 

- Mehmet Giray, Ali Cenı;!ize 
mensup oduil:undan, Ali Osman
dan kadim imiş. Bu sebeple paşa. 
Mehmet Giraydan bolca hediye.: 
ler al:mış .. 

- Bundan ne cı.kar? .. 
(Arkası v:ır) 

gelenlerin miktarı 800 e çıkmış- müsaade olunmuyordu. 
tır. Yalnız Avrupaya gönderile· 

Vali muavini Halük Fatih sem- cek kirli l'Umurtalar yalnız 
tinde tutulan evlere verlestirilen kirli yumurta istiyen müşteri-
feliıketzedelerle ı;ıörüsmüş ve Va- !ere sevkcdilecektir. Bu işi sı-
li ve BelediV<! reisi Lı'.ıtfi ~dar lu surette kontrol etmek üzere 
tarafından hediye edilen 200 pa- tedbirler alınacaktır. 
ket sigarayı bu semtte yer leş- Bu karar ile yumurta ihra· 
tirilen felaketzedelere dağıtmış catıınızın çok artacoi'b ümit o· 
ve bir ihtiyaçlan oup oJmadıkla- lunmaktadır. Eskiden senede 
rı sorulmustıu. 10 milyon liralık il.nıcat ya· 

Bugün felaketzedeler için Al- pılırken kirli yumurtaların ih-
manyadan tayyare ile 6 sandık racı ıncncdildiktcn so,,ra bu 
tıbbi ecza gelmistir. Ayrıca Ro- ' m:ktar 2 milyona ve hatta da
manvadan da 20 vaı;ıon kereste 1 lıa ziyade dü müştü. 
ile 6 vagon un Ş'E'hrimize ge!ıın4- ~- ~-~1/11 
tir. 1 

. 1<önıürden zehirlendi ---rıoıo---

ViLAYET 

Yıkılacak binalar 
Beşiktaslaki kaymakamlık ve 

diil:er istimlak edilen bınaların 
yılolması ihalesi dün yapılmış 
olduğundan işe bayramın 5 inci 
gününden itibaren başlanaca\;\u. 

--000---

l.IMAN 

Dün sabahki sis 
!Dün sa balı limanımızda kesif 

bir sis olınıı.• ve bihassa Adalar 
ile Anadolu sahilinden ilk va
pudar köprüye tehirlerle ızele -
bilmi.serdir. Sis bilhassa Mar
marada çok kesif olmuştur. 

--oo 

MÜ1'EFE~RIK 

bayram fari!e;i 
Deniz Yollan, Si.rketi Hayriye, 

tramvay ve di~r nakliye vasıta-. 
sı .idareleri bayram günleri icin 
hususi tarifeler .haztrlamaıkt.adır
lar. Bütüı:ı nakli ve vasıtaları dört 
ıtünliiJı: bayramda pazaı· ~üne 
mahsus tarifeleri tatbik edecek
lerdir. 

ADLiYE 

S3hte gazeteci 
Ttuist olarak buraya gelen 

For1.h N orth adında bir Dani
markalı, bı.r:,ada bazı kimselere 
müracaat ederek dolandmcılık 
yapmış sonra yakayı ele vermiş
tir. 

Sahte Danimarkalı gaze~inin 
dün Sekizinci asliye ceza mah
kemesinde muhakemesi yapılıınış 
ifadesi tercüman vasıtasiyle alın
mıstır. Suçlu her şeyi itiraf et
mistir. 

Suçlunun canını yaktığı dört 
kisi ve.rdikleri ifadelerinde nasıl 
dolandırıldıklarunı anlatmışlar ve 
muhakeme diğer sabitleri caihr -
ma:k üzere başka bir güne bıra
ıkılmıştır. 

Dün ~ehrimiz<le her sene bu 
mevsimde olduf!u ı;ıibi yine kö
mü~den zehirlenme vak'aları ol
muştıu: 

1 - Üsküdarda Paşa limanında 
69 numarah köşk bekçisi Hüs~ 
vin 1Coc:ırnaz yıkanmak üzere 
odasında iki mangal kömür yak-
2nıs, fakat biraz sonra cıkan ı;ıaz
dan :ııehirlenerek ölmüstür. 

2 - Bcyoğlunda oturan Güllü 
ivice yanmadan odasına aldığı 
ateşten zeiıirlemnis!ir. l 

3 - Şehzade basında iskan e
dilen Erıincan fe!aketıed~lerin -
den birinci katta otl.iran Mıehmet, J 
Yusuf. Hasarı, ikinci ıkatta otıu -
ran Mehmet, .ka::-ı.sı Behice, üc;;ün
cü katta oturan Recep kömürden 1 
zehir lenmi.şlerdir. _ J 

Küçük haberler 

* Dünkü konvansionclle şehı~
mize bir Bulgar ticari müessese
sinin mümessili bulunan Koço 
Kostantiniçef gelmiş ve memle -
ketiınizle ticari münasebetlerde 
bulunmak üzere An.karaya gide
rek hükılınet ile >(örüşeceğ;ıni 
biıdL.ım:iştir. 

* Breytlevt İngiliz inşMt mü
essesesinin müdürü bulunan M. 
Tavlor dünkü t.renle şehrimize 
ı;ıelm.işt_!r. 

Mumaileyh bu~ Ankaraya 
giderek ınşaat 112.J<kında bazı tek
liflerde bulunacak ve bu husus
ta l'Örüşmeler yaptıktan sonra 
yeni fabrikala!'lmızı görmek üze
re Karabük'e ı!ideceklir. * Dün öğleye k~dar Kandilli ra
sathanesi tesir mıntakaları şarki 
Anadoluda olanak üzere altı tali 
zelzele kaydel:nıiştir. 
* İstanbul konservatuvan 23 
kanunusani 1940 salı günü saat 
21 de Fransız Tiyatrosunda bir 
konser verecektir. * Maarif Vekaleti tarafından 
İlmive müsavirliil:ine tayin olu
nan Beyazıt kütüphanesi müdü
ru ,.,mail Saib ıekaiıde sevkedil
ımL~tir. 

IKDAM'IN Edebi Tefrika--ı Oiiilliii--..ıffo oldu,ğunu da hatırlıyordu. Çektik
leri ayni yorgunluk, ayni azabı ki
nıne galebe Qalıyordu? Kendi>i 
Bonapart taraftan bir aileye 
mensup olduğu için Cümhıuiye
tın ancak t"orisini biliyordu da· 
ha ziyade imparatorun şııru:ına 
mütemayildi; milletlerin hayatı 
demek olan harbe taraftardı. Beı 
mutat, mulıayy-.'esir.in bir ham
lesile birdenbire üm:de kapıld;; 
Gönüllü yazıldığı ak~amın he
yecanı muzaffer olacak1arı ka -
naa.ile tekrar kalbinde çarpıyor
du. 
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Fakat esasen dürüst ha -
reket etmek güçlüğü ile çır
pınırken kuvvei maneviye -
mizi kıran bir takım ahlak -
sızları elindeki lrun;ıuıa dizmek 
Iaz:.mdır. Çıldırmak işten değil 
yahu!... Arkadaslar, Prusyal!la
rın evillİZe girdiğini ve onları ka
pı dışarı etmek !aZ1m geldiğini 
duvduğunuz zamMt kamınız kay
namıyor mu?. 

Bir yandan bir yana kolayca 
meyleden kalabalı,ğın haleti ru
hiyesi ile; bölüğünden harp et -
miyecel!ini söy liyenin 1'..afas;nı 
kıracağını ilan eden çavuşu al -
kışladılar: Aşkolı;un J an! Bismac-
kın i!;ini çabuk bitireceklerdi. 

1 
Bu heyecan icinde sakinliyen 

J an, sanki maiyetindeki birine 

hitap etmiyormuş gibi nezaket-
le Morise döndü: ' 

- s ;z alçak.fa rdaın. yana ola -
mazsınız Mösyö ... Merak etme -
vin, henü.z savaşmadan, sonun -
da biz Prusyalıları pataklıyaca
R~z. 

O anda Moris kalbine sıcak 
bir R[ineş suaının süziildüğiinü 
hissetti. Demek bu adam kaba 
saba bir köylü değildi öyle mi? 
Bozulmuş, mahcup olmuşhL Bir 
an şuursuzluğa kapılıp attığı tü
feğini yerden alırken bu adama 
karşı duyduğu kini hatuladı ve 
ayni zamanda aksaçlı büyük an
nenin ufkun öte yanındaki Reni 
göstererek kendilerini tahkir et
tiği zaman Janın gözlerindeki 
iki damla vaşı. ıı:örüP mü.lffssir 

Şen bir sesle: 
- Muhıakkak onları pataklıya

cağız onbaşı! 

Pipo!ar-.n dumamı, istif edilen 
vücutların harareti ile bunalan 
vagon dıll'madan yol alıyor, insan 
yükünü taşıyor, geç :;:!eri kay
gulu istasyonlara çit kenarlan -
na dikilmiş duran şaşkın köylü
lere sarhoş naralarile hayasız 
şarkılar dinletiyordu. 20 Ağus
tosta. Parise. Paten ıstasyonuna 
geldiler; o akşam tekrar yola çık· 
tılar, &tesi gün $aloni- gitmek ü
zere Remse vardılar, 

Moris 106 ncının Remse gel -
dikten sonra orada kalmak em
rini almas_na .çok şaştı. $alona 
gidio orduya iltihak e:miyecek
ler miydı '! Ik.i saat sonra alayı, 
şehirden bir fersah mesafede, En 
lmrııılından Marna uzanan ova - 1 

da, Kursel civarında karargah 
kurup Şalen ordusunun sabah -
tanberi geri cekildiğini ve bu 
yerde toplandığını duyunca hay
reti biı·az daha arıtı. Sahiden de, 
uiku bir ucundan öbür ucuna 
kadar, Sen - Tieri'de.: Növiyete 
hat,a Laon yolunun t.a öiel~ı-i
ne kadar uzanan sahada çadır -
lar kıuulmuştu, akşam dört ko
lordunun ışıklan yıan:yordu. He.r 
halde tasmim edilen plan, Prus
yalıları Parisin alt yanında bek
lemekti. Buna memnun oldu. 
En makul plan da bu değil miy-
d . ? 

ı. 

Ayın 21 inci günü Moris ak
şama kııdar orduyerinde dolaşıp 
havadis toplamağa baktı. Çok 
serbesttiler, disıplin biraz daha 
gevşemişe benziyordu, erler gi
dı.yorlar, canları istedi,gi zaman 

Karadeniz sahillerinde ve bil
ba>Sa İnebolu civarında hüküm 
süren şiddetli kar tipisi ve fır
tına durmuş ve vapuı·lar mun -
ta.zam seferlerine başlamışlar -
dır. Zonı:ıuklakta bul.unan An
talya vapuriyle, İneboluda kal -
mış olan Güneysu vapuru dun 
limanımıza gelmişlerdir. Geçen
ki futına yüzünden 15 gün hiç 
bir vapurun uğrıyamadığı İnebo
lu ·limanında külivetli miktar
da ihracat eşyası birikmiştir. De
niz Yollan idaresi bunlan nak -
Jetmek üzere hususi bir vapur 
_gönderecektir. 

O Vurmamış! 
Tophane dikim evinde çalışan 

Aliyi bir gece yarısı Galatada 
bıcakıyarak öı.cJüren yine Top -
hane dikim evinde çalışan Şük
rünün dün Birinci ağır ceza mah
kemesinde durusınasına b~a -
nılmıştu. 

Dünkü muhakemesinde katil, 
evvelce poliste itiraf e1ımiş iken 
her şeyi inkar etmis ve poliste 
!!Ördüğü tazyik neticesinde suçu 
kabule mecbur olduj!unu söyle -
mis tir. 

Mahkeme, bir defa da sabitle
ri dinlemeğe ·karar vermiştir 

Beraat etti 
İstanbul Birinci aı?;rr ceza mah

kemesi dün çocuk düşürmekten 
maznun cLegofet• adında bir 
doktor ile Karabet ha_ltkıııcia Ka
l:ıastalıkiı'a:rı niütıehassısı doktor 
Tevfik Remzinin rapo: ııma da -
yanarak beraat kararı ver.rniş
tir. 

~ vı. •s 
Dünkü yangın 

Tonhanede Karabas !''-'d<lp.ş-fn
de Sabrinin sigortasız olan 12/15 
nınnaraJJ, ıKı rı..uı.~ı au.Ş<.ı.µ t Y ... ı.ı.u..! 
dün yangın ~ıkmış, zemin k;ıtta 
oturan Andon da bir çok yer
lerinden yaralannuştu. 

Atesin, Andonun yaktığı man
ııaldan sıçıw.:ın ka-ılcını!ard;ın ı 
çıktıi(ı :ın}a~ı.lıxııştu. 

Münakaş11lı kc.nferans 
iMuharrir Nusret Safa Coş

kwı, son .!.!Ünlerde hararetle mü
nakasa edilen edebiyatta eskiler 
're ~reniler mseJıesi üzrine bu ak
şam saat 17.30 da Eminönü Hal
kevirıde münakaşalı bir konferan
sını verecekJ.ir. Bu toplantıya 
eski ve y'Eni muhanir ve şairler 
de çağrılmıştır. Çok ente:cesan 
alacağına şüphe etmediğimiz bu 
konfe: ansla muharrir eski ve ye
ni davasının bir tahlilini yapa -
cak han~i tarafın haklı old:uii;u
nu araştıracaktu. 

---000--

Doktor Ali Rıza 
dün defnccH:di 

Askeri doktorlardan emekli 
Yarbay Ali Riza dün vefat etmiş 
ve cenazesi askeri me:asimle kal
dırılarak şehitlif(c defnedilmiştir. 
Cenaze lnerasirninde askeri rüe
sa.dan bazıları ile dostları hazır 
bulunmuslardu. 

Merhum, Akba kitabevi sahiı>
lerinden ve gazeteci arkadasla -
rrıruzdan Adil Akba'ııın babası 
idi. Arkadasunıza ve ailesine 
baş sa;!ları dileriz. 

geliyorlardı. Kendisi de rahat 
rat1at .!\emse gitti, kız kardeşi 

Anrijeiin gönderd.iği parayı al
dı. Bir kıalıvede bir çavuşun Pa
rise ı<önderilen Sae'deki on altı 
alayın suiniyetinden bahsettiği
ni isitti. Hele 6 ncı alay şeflerini 
öldürmeğe kalkışmı.ştı. Orada, 
orduyerinde, her R[in generaller 
tahkir ediliyor, erler, Fröşviller
den sonra mareşal Mak..ı\ialıona 
bile seliim vermiyorl'ardı. Kah • 
vede sesler çınlıyordu; mareşalın 
e~rinde kaç kişi bulunduğuna 
d_aır sakin iki Burjuıa arasında 
şıd~etli bir çekişme başladı. Bi
n uç yüz_ bin diyordu, bu olur 
şey mi? Oteki daha makul dav
ranıyor, döı-t kolovdunun mevcu
dıyeti sayıyordu. 12 nci bir piya
de a.lay_ı ve bir bahriye topçu 
fırkası ıle gü.ç bela orduyerinde 
kadrosunu tamamlıyabilınişti; A
Y•n 14 ündenberi bakiyetüssü -
yufu darmadağın gelmekte olan 
l incinin itmamına çalışılıyordu· 
l inci muharebeye girmeden bo~ 
guna kai>ılmıştı,_ 

(Arkası v~) 

Beşlik 
- Baba, beşlik simit gibi ku

ruluyor diye kime derler? 
- Cakalı, gösterişli insanlara. 
Oğlum altmış paraya aldığı, 

cılız, rengi balmumu gibi sarar
mış, susamları kazınmış çil yerle· 
rini andıran, çatlaklan kadit ol
muş nasırlı bir elin porsumuş 
deri ayrıklarına benzer bir si.mi
ti gösterdi: 

- Ben bu simitte ne caka ha
li göröyomm ne de gösteriş ... 

Slınite haklını, sonra yatağa se
rilen veremli hastalara: •alt -
mışlık simit gibi sararıp knrudu• 
demenin doğnı olacağına kanaat 
getirdim ve birdenbire beşlik si
mitler h•yalimde canlandı. 

En kabaılayı, en cakalı, en gös
terişli insanların bile tanesi beş 
paraya alıhğımız simitler gibi 
kurulmalarına imkfuı yoktu. 
Kulağımda delikanlı Anadolu 

uşağının ahf'nksizliği nisbctin -
de yanık sesi çınlıyor: •Akş2m 
simiti, simit! .. • Bu daudiye yakın 
nezleli kalın ses, İıı;tanbu.lun nle• 
ca karanlık, harı-ıp, viran mahal
lelerinin kaldınmsız dar sokak
Jaruııla yankılar uyandırıyor. 
Y:iliuz çocuklar d<'ğil, büyükler 
de pencerelere koşuyor. İrili u
faklı sa~·halar duyuluyor: cSi -
mitçi, siın:tçi! .. » Kapılar arala .. 
nıyor, caınlar sürülüyor, bütün 
mahalle halkı simit alıyor: Ak
şam simiti. 

LE 
simit 
Beşlik simit! Ne güzel şeydi 

o Yarabbi!~ 
Henüz fırından çıkmış, duma

nı üstünde tüteıı kınalı kelıribaı 
rengi, olgun şeftali kadar dol -
gun, tombul genç kız yanağı gi· 
bi yumuşak bu şaheser çelenge 
insan bir miiddet diş vurmağa 
kıyamadan bakardı. Değirmi 

vücudü boyunca helezonlanan 
ayrıklar, güzel bir yosma ger
danının katmer aralıklarını göz. 
!erde canlandırır; pişkinleı;tik -
ı;e dirilen canlı susamlar, ay ışı
ğı halesi ortasında pınldayan 
yıldızları andırırdı. 

Beşlik simit!.. Dişlerin ara -
sında Dede efendi.nin bestelerin
den mülhem nağmeli kıtırtılarla 
ezilir, damakta badem ezmesi 
tadı ve yumuşaklığı ile erirdi. 

O simitlerin hesretini çekiyo
rum ve bu hasreti çekerken, üst
leri çöreotulu kabuğu ateş, içi 
silt rengi ş~man ekmekleri ıın
yorum. 

llaydi beşlik simitlerin hayali 
ile yaşamağa katları2yım, fakaf 
t>işkin, lezzetli ekmeğe ıu.,.,şa· 
ın.amağa razı olmıyacağım: Piş-
kin, lezzetli, has ekmek İstan -
bul seni özledi, bir ağu:lan sa· 
na yalvarıyor: •Üftadane gös -
ter }ilıilnii ayda bir olsun! .. > 

SELAM.i İZZET SEDES 

İngiltere, Fran .. ITırhan'ın tamiri 
san111 siparişleri çok güç olacak 

Piyasada büyük bir 

tesir yaptı 1 
İngiltere ve Fransanın memle

ketimizden mühim nıik:ta,·da mal 
mübayaa edeceklerdi haberi pi
yasada büyıi.k tesir uyandırmı.ır 
tu. Tüccarlar ve köylü bu ha -
herden çok memnun olmuştur. 
Üzüm ve incu mınıakalaıından 
gelen lı.aberlere göre İngiliz ve 
Fransız firmaları şiındıden tüc
carlanmızla temaslara baslamış
lardır. Yakında !!<mis mikvasta 
sevki.vata başlanacaktır. İngil
tere ve .Fransaııın tütün müba
yaasında da bul'\lnacakları habe
ri üzerine Eı<e ve Samsun ının- j 
takala::ındak.i tütün piyasal;ın 1 
derhal yükselmistir. Şirudiye ka
dar rakipsizlik yüzünd~n hara -
retsız ,giden sa.tıslar canlaıınuş -
tır. 

MAıilfU F 

Dünkü konferans 
İlkokul öğretmenlerinin mes

leki bilgi ve kültürlerini aııttır
mak ınaksadiyle tertip edilen 
konferanslara dün de muhtelif 
:ınekteple.rde devam edilmiştir. 

C.,rede, Kadıköv, Kartal ve Üs
küdar kaz.3Jarındaki bütün ilk
mektep hocaları Kadıköy 12 nci 
ilkokulunda Maarif Müdür mu
avinlerinden Ilfov~ffak Uyanık 
tarafından verilen •şerra halinde 
resimler• mevzulu konierans ta 
ve Bevoğlıı ilkokul öğrdmcnle-
ri de Galatasaray lisesi salonun
da ilk tedrisat müfettişlerinden 
Bedri Akalın tarafından veril~n l 
•Ükul kütüphaneleri. mevzulu 1 
konferansta hazır bulunmuşlar- l 
du. 

RÜZGARLARIN 

MARİFETLERİ 

Fatin hoca bir beyanatında, 
yağan fazla yuğmurların sebe
bini, bu yıl, cenup rüzgarları
na maruz kalınamız:ı atfedi • 
yordu. 

Cenup rüzgarı fazla yağmur 
yapıyor, şimd rüzgarı soğuk 
yapıyor. Rüzgarın her birinin 
bir marifeti v:ır. 

Birader, seni hangi r'J.zgar 
attı, diye · ·r söz vardır. Ge
len adam suğuk ise, demek şi-

mal rüzg.ô.rı atmış, oluyor. Ar
tık, cenup rüzgarının atacağı 
insanın halini düşünün( 

TASFİYE İSTİYEN 

GENÇ EDİPLER 

Babılllide, bir tasfiyeye za
ruret olduğunu ileri süren genç 
ediplerden bahseden bir ar -
kadaş: 

- Yahu, dedi, o kadar çok 

Almanyadan saç 
getirtmek lazım 

Kurtarılan Tırhan vapuru bu
~ limanımıza dof(ru hareket e
decektir. Vapurun yaraları çi
mento ile muvakkat su.ette ka
patıl:mıstır. 

Tırhaııın esaslı olarak tamir e
dilmesi QOk Uüç ol~aktır. Cünkü 
vapurun teknesi son sbtem ve her 
yerde bulunmıyan tipte saçlar· 
dan yapılmıştu. Bıı yüzden 
A!manvadan saç levha ı;ıetirmek 
icabetıınektedir. Bu ise harp za
manında mümkün görü]ememe!t· 
tedir. 

Gemi teknesinin burad1 ·d• 
muvakkat olarak küçük boyda
ki saçlarla kapatılması rlüşünül
ıınektedir. İleride Almanyarfan 
kendi saçlarından getirilecektir. 

--<>--

Sarhoşlukla yapmış 
Galata merkezi mürettebatın • 

dan polis Hakkıyı döitmekten ve 
polis Hilmiyi de tahkir etmek 
suÇtından dört aydanbe:·i mev -
kuien Altıncı ceza mahkemesin -
de duruşması yapılan $•mset
tin dün tahliye edil:miştir. 
Şimdiye kadar dinlenilen şa

hitler Şemsettin sarhoş olduğu 
ve wlisleri h3kikaten dö.ite.rek 
küfür etti.itin! söylemiştir. Mu
hakeme karar verilanek üzere 
başka bir ı;ıüne bırakılmışlu. 

----o-

Kaynar su ile haş 1andı 
Karagilmrükte Borazan soka

ğında otıuan Snteııik'in 7 yaşın
daki oğlu Istepan, manııaldan 
devirdiği tencereden dökülen 
kavnar sularla l:aşlanm1.>, aı?;rr 
sıurette yaralanmıştır. 

konuşuldu ki, çocuklar, on se
kiz yaşlarında meşhur olacak
lar. 

Bu söze cevap düşünüyor -
duk. Bir başka arkadaı;: 

- Öyle ise, dedi, istim arka
dan ~elsin hikayesini hatırla
yın_ N.e çıkar, bu çocukların 
kıymeti de elbette ileride ken
ciıni göstcrir-

M U HAR R i R LE R İN 

SİNİRLERİ 

Bugünlerde, gazetıclere bir 
sinir arız oldu. Şu muharrir bu 
yazıcıya, bu muharrir, öteki 
edibe .ı;atıyor. 

Mevsim yaz olsa, sıcaklar, 
baışlarina vurmu.ş, diyeceğiz. 
Fakat, soğuğun, sıfırın alımda 
olduğu şu günlerde, bu asabi -
yetin sebebini bir türlü anlı
yaınadık. 

Yoksa, gazeteler, sayfaları
ııı azalttıkra, muharrirler sinir 
buhranına mı uğruyorlnr?. 

A. ŞEKİP 
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u . 11 ... ' • Münakaşalı konferans 

Her taraf ta şiddetli zelzeleler oluyor 

lzmitte Heyelan! 
1 İsveç Hariciye 
Nazırının nutku 

İki köprü ve bir tepe kayboldu, Gümüşha
nede emsalsiz sarsıntılar hüküm sürüyor 

İ.?ıınit, 17 (A A.) - Kandıra - Bunlardan birincisi oldukça şid· 
nın Baba teoe mevkiinde ve detti hi.ssedilmis ve beş saniye 
Kandıra Ketken şosesinin 17 nci kadar devam et.ınistir. 
kilcımetresine tesadüf eden kı- Gümüşhane. 17 (A. A.) - 01-
Bllnd.a bir heyelan olmuş ve Ba· dukça şiddetli ve müteakiben di· 
~ tepenin eteğini teşkil eden ~ri de halli olmak üzere iki yer 
lıır kısım arazi 300 metre kadar saı-smtısı olmuşlıur. 
ka\'llllştır. Bu heyeliında şose- Gümüşhanede şimdiye kadar 
nın. 20 metrelik bir kısmı ile ü- emsali görülmemiş soıl;uklar hü· 
zerııı.de bulunan bir köprü ta- küm sürmeJ<tedir. Kapanmış o-
~n topraı:ta karı.şarak orta- an Koo ve Ziııana dağarının lbi.r 

kaybolmuııtur. an evvel acılması irin Gı.i:müş· 
Bundan başka yine Kandıra haneye ait olan kısmında 250 ame-

Ve lzınit ııooesinin 6 ncı kilQmet- le ralışmaktadır. 
t'esıM ~üf eden kısmında Ankara, 17 (A. A.) - Muhtelif 
ikınct hır heyelan olmuş ve şo- de ilele.. biribirlerinden haber· 
llenın bir kısmı ile üzerinde bu- de aiıl'eler bbbirlerindn haber-
• ,_an köprü iki metre ka<lar a· dar olmıyanların . irtibat tesisi 
• a~•Ya kavmı.ştır k. 1 .. t 

L;ELZELE DEV.AM ED+"OR için Dahiliye Ve a eti mus eşa.t'-
l 'ı ı· lıinna müraca:ıt etmeleri. 

Baa~~ 17 (A. A.) - Bu sabah Roma, 17 (A. A.) - İki gün 
şiı:J.detJjırı 0~ bes ııeçe oldukça içinde Palermoda ikinci defadır 
bir ~ uc sanıye devam eden ki siddetli bir zelzele oL'!Ul.Ştur. 
~hnustur Mühim hasar vardır. Tarihi Mon-

defa v 17 (A. A.) - Dört rPale kilisesi de kısmen har.ap ol· 
er sarsıntısı hissedilmiştir. muştur. 

F ra~sanın yardımı 
bir k (Bas tarafı 1 incide) 
hük-ıh:,"'~ teşekkül etmiş bnlnnmnktadır. Diğer taraitan Fransı~ 
Vete •ti _evvelce yapmııı olduğu beş milyon franklık yttdıma iliı
lun~ıııden on ila 12 milyon frank arasında bir yardımda bu
)'ükse .~ vermiştir. Dost ve miittefik Fransanm ve onun 
na hk retsının, Türkiyenin büyük tclfil<eti karşısındaki bu aH...-11/ .. ~~tleri, bütün Türkiye muhitlerinde çok derin intibalar 

an~.,... ve büyük hassasiyet ve minnettarlıkla karşılanmıştrr. 
lo,.~ 17 (A. A.) - Türk • tng;liz yardım korrutesinin reisi 
'l'h<ı.nas LloYd tarafmdaıı radyoda yapılan hita'-e üı..e:rine, &ıint • 
sev~•~ hl;St.ahanesine binlerce paket ge!miştİr, Bwılar Türkiyeye 

Ii~.tir. 
lllişt" · R\14tü Aras, irsalAt toplamaya memur olanlar.a teşekkür et

ır. 

Başvekil bugün 
nutuksöyliyecek 

(Bllf ta~af\ 1 inci sayfada) 
ruzllaıaeain Iııiizaker de bulunan maddeleri 

Erzin e ve kabul eylemiştir. 
ıars candan ve Erzincan yer 

uıtıaıııdan müteessir ol:ıa 
~takada zarar görenlere yapı· 
111.Jı. >'~duna ait kanun layiha· 
lanın ınuzakeresi esnasında söz a
ka llluhi.~d_in Baba Pars (Bursa) 

nun hü.lı.umierinin Bursa ha· 
Vali ' · 
la sınde ve dii:er yerlerde sey-

!'lan müteessir olanlara da leş· 
illi! edilnıesini istemiştir. 

rıtuJıiddin Baha PaTSın bu be
~~na~ takiben kürsiye gelen 
de:::tir ~r. Refik Saydam da 

ıa •Arkadaşlar Klımastıda sey • 

1 ...;' oldntu zıı.man doğrudan doğ· 

15~~ ~)'JD. bir .mü!ettişi ile 
ııev...,1 lirayı be':'denız on beş gün 
ilk . oraya ı:ondermiştim. Bu 
hen~ıır~ meselesi idi. Oradan 
lak b ır rapor almadım. Alır· 

u Dleaele .. . d . 
gelen tedb" .uzcrın e de lazım 
sak bu nıea ırle~~ alamadım. Alır· 
lcıı tedb 

1 
el~ UZCTinde lazım ge· 

_, b ır erı alacag· ınıızı \'e icap 
'""en iit'" 
c;ığ u.~ Y.•:trdıınların ,ı.apıla-

B ını tabu go:iirsiiuüz. 
lcc·ına~eyh onlar yalnız be-

ıyeuın him . d ld' ler. A . aycsın e cle"ı ır-
mCTk YIUd zanıaüc!a ihliyaçl:ırı 
lınn ez en de nazarı dikkate a
Pıl ıış ve icabeden yardım ya
llın.Dııştır, Bunu arzelmek iste-

d:;.u ~atı takiben kanun mad· 
tu/ :ı ~uş ~e tasvip. olunmuş· 
lanı ~lisın Yıne bugunkıi top
kala~n • 2~ mil~on liralık fev-

tabsısat ıtasına, kaçak-
çılığın men'i ve takibine ait ka· 
nu.ıun bazı m dd 1 . . •. ti ·ı . a e erının degış· 

rı mesıne, orınan .. 
dur" ıu··gun·.. u"n 9"9 umum nııı • 

~ yıl b'"t . 110 küs b' . ı u çesıne 
. ~ ın lira mun2am tah-

Sısat venlmesiue ait kan 1, . 
hal .. k un ayı

lll'ı muza ere ve kabul d'J 
rek içtiınu nihayet verilme. ıt·e· 

iŞ a.r. 
• 000-

D9nlz muharebesi 
(Baştarafı 1 inci ,,alıfada) 

Seahorse: 5 subay, 34 asker. 
Un<iine: 4 Subay, 26 asker. 
Sf.arlish: 5 subay, 34 asker. 
Stoklıolm, 17 (A.A.) - Vindo-

Sovyetler ricat 
ediyorlar 

(Baş tarafı 1 incide) 
40 derece soğukta cereyan etmek
tedir. 

Ladoga gölünün şhnalinde Sov· 
vet kıtaları acele ric'at ettik.le -
rinden bir çok malzeme. ezciim· 
le top ve 29 hücum arabası ter
.ketmislerdir. 

Sakmi ile İmpilahti arasında 
ı:ıöl boY'unca ~iden yoldur ki bu 
vol da hemen hemen bütün im
tidadınca Fin ateşi altında.dır. 

Fin kıtaları halen Salla isti
kametinde ilerlivoıılm w Kursu 
şehrini istirdat etmişlerdir. 

Helsinki, 17 (A. A.) - İsveç' de 
Luleo şehrini bombardıman e
den üç Sovyet tavvaresi İsveç 
topraklarında mecburi bir iniş 
yanmışlardır. 

Paris, 17 (A. A.) -Havas: 
Diplomatik mahfeller, B. Mo

lotof'un 31 tesrinievvelde bi.ıden
bire Finlan.diyava karşı aldığı 
hattı hareketle dün, İsveç ve Nor
veç'e karşı ittihaz olunan hattı 
hareket arasında mü.şabe.het gör
mektedir. 

HElsınki., 17 (A.A.) - 17 kfı. 
nun~sani tarihli resmi tebliğ: 

O;:,eye kadar olan va:z;iyeıi şu 
sure.le üade etmektedir. 

K~rclı be.rzahında iki taraf iz'aç 
faalıyetı gosLermıqtir, 

.. Doğu cephes.nde, Ladcıga gö
lunun Doğu şimalınde keşif miif 
rezeleri arasında muharebeler ol
muştur. Bu muharebeler esna _ 
sında Finler bir dü.şman müfre.. 
zesini oüskürtnıüş iki hücwn a
rabası tahrip etmişlerdir. Dü.ş • 
man 70 ölü ve yüzlerce tüiek ter
ketmiş.ir. 

Llponyada, Finler Sall:aı böl
geoinde muvaffakıyetle muhare
be ediyorlar. 

Denizde kayde de,i{er bir hadi
se olmamıştır. 

Havalarda, 3ovyet tayyareleri 
Kareli bcruıhı ve Kajani bölge- ' 

' si h.a:riç olmak üzere mühim bir 
faalıyet göstel'JDfmislerdir. 

Bugün Fin tayyareleri Sovyet 
k•taat.nın toplu bulunduğu yer
lere bombalar atmışlardır. Bir 
Sovyet l.ayyarcsi dtı.ş"' ürülınHo • 
tür. .... 

Prens Pol zağrepten 
döndü 

İsveç Finlandiya'ya 
yardım edecek 

Stoklıolm, 17 (A.A.) - Meclis
te buP.ım lsveçin harıci siyaset &ı· 
hasırKıa ve bı..Uı.ası>a Fı.nıoanO•Y a 
muvacehesindeki vaziveıimn hak
kında miızakereler cereyan et
miştir. 

Hariciye Nazın yaptığı beya
na.ıa butün L;vc.ç mııletınin J<'in· 
landiyaya müzaheret arzusunda 
müttehit olduğunu bildirdikten ı 
sonr.a aemı.şı.ır Kı.: 

Siyaseı.ınıizin :ı.na hattı bu ol· 1 
ıruılı<lır. F'ınlandiv:ı.n.n davası bi
zim dayaıruzdir. Ve İswçin is
til<ıba.I i l•' ı.n 1andi· ·anın ıs ti.k bati -
ne ba.iilıdır. 3iyase imize hiıkim 
olması icap eden istikbal ve bi
tara.f.lığımızı mulıa.faza etmek az
mimizdir . 

MüteaJı:.ibcn söz alan eski Ha
riciye Naz.n Sandler de şöyle 
deıni•tir: 
Simdıki hükumetin siyaseti 

benim de dıahil bulunduj:um hü
kumet siyaset.nin devmnıdır. Bu 
siyaseti bir akamet olarak te • 
liı.kki e'.mekteyim. ve mesuliyet 
hissemi deruhde ediyorum. Sov
yet emperyalizminde>n dıa..\.ıa teh
likd llir. Tehlikeyi ka. ı lam.ak 
için en tesirli ('are. bu emperyaliz
mi Sovyet • Fin hududunda dur· 
durınaoktır. 

--0100---

Faşist partisinin 
• • 

tamımı 
Roma, 17 (A.A.) - Faşist par· 

tisi sekreteri Etıtore Muti, orta 
İtalyıa vi.lB.yetleTinin federal sek
re..erlerin "Önderaıği bir t:;mim· 
de rejimin sadık kalmak is.edi
iti direk1rlleri k.aydett!ktC'n sonra 

.şeflerinin s:yasi 
nassasıvetfonni °""'11'<' d<aha zi· 
yade inceltrneğe muvaffak olma-
1.aorını ve hükumetin dahilde al
rnıya mecbur laa.labileceği muh
temel tedbirler üzerine efaan u
mumiyede zuhur edebilecek yan
lış anlayıp ve hatta endışelere 
karşı ıca·bırıda mücadeleyi ihmal 
e'.memelerini temenni eylem.iş
tir. 

İneboluya iltica eden 
Sovyet gemisi 

İnebolu, 17 (A.A.) - Fırtına
dan ve makinedeki arızadan rüz
garlar.n c<oreyanı ile limanımı
za iltica edip birkaç gündenberi 
limanımızda bulun.a<n Sovyeı ban 
dıruı.ı otuz torıluk V oola isminde
ki balıkçı gemisi arızalarını ve 
noksoolarını ikmal ederek bu -
gün Ma.ltaya mütev<>ecihen lima
nım.zdan ayrılmı<tır. 

Dört gündür İneboluda bulun· 
duklan müddetQc gördükleri mi
safırper:erliktcn çok mem .. en 
ve mü:ehassis olan kaptan bUhas
sa tesek kürlerini liman komiser
liği deliıletile kıaymak.amlığa bil
dirmiştir. 

--<>•OO---

ırak ile ~uidi Arabis
t2n anlaştı 

Kahire, 17 (A. A.) - E)mısri 
gazetesinin Baııda~Uın öğrendi • 
itine göre, İrak ile Suudi Arabis
tan arasında, hudutların kat'i 
olarak t<ısbiti hususunda bir an -
lasma hasıl olmustur. Bir müd
det evvel bu mesele hakıkında. 
bir ihtilaf cıkmıştı. 

CEPHELERDE 

VAZİYET 

dıaoıı 50 yolcu ile Stokholme git
mekte olan bveç bandıralı Bir

ger vapuru bir Alman vapuru 
tarafından tevkif edilerek Svin<L
ı:n ur.da sev.ked.i.J.m.i.ştir. 

Garp cephesinde İngiltere 
ve Fransa ordusunun kuvvet· 
li lıaıırlıkları ile beraber, Al • 
manya erkanı harbiyesinin Bel 
çika ve Holandaya taarruza 
geçilmesi emrini vereceğine 
dair haberler yenilenll)ek!cdir. 
Bununla beraber garp cephe • 
sindeki sükWıet devam etmek· 
te, llolanda ve Belçikaya Al • 
manya ordusunun taarruz ey· 
liycccği tarzındaki heyecanlı 
haberler de tavsamış bulun • 
maktadır. Tayvare ve talı tel • 
bahir harbi ufak mikyasla de-

. Belgroat, 17 (A.A) - Dün Ku- vam ediyor. 
pın-ec de Maçekin malikanesıni Finlondiyadn Sovyet tPyya • Londra, 17 - Danimarkanın 

en hüvük vapııru olan Deıuruırk 
adlı Sarnıçlı vaou.r meçhul bir 
t&hteibalı.ir ta.rn.fından tıorpiUene
tek batı.nlmışt.:r. Vapux 14500 to 

ziyaret eden Prens Pol ve Pren- relerinin bombardıman hare • 
ses Olga bu saıbah Zağrepten ha- 'd reket trn 1 ketlerinin genişlemesine şı • 

(Birazda şaka) 

Bu akşam Eminönü Halkevin· 
de münakaşalı bir konferans var
drr. Bu konferansta ya~lı ve genç 
bütün edebiyat mensup ve me
raklıları hazır bulunacaklar ve 
kaç gündür gazeteleri işgal eden 
edebi eskilik ve yenilik davala· 
n burada münakaşa olunacaktır. 
Bwılardan sonra, bu işe sebebi· 
yet veren (Gavsi Ozansoy) ile 
bahası (Halit Fahri Ozansoy) a· 
rasında karşılıklı bir müşaare ya
pılacaktır ki, işbu müşaarenin 
bir suretini biz, bugünden neş
rediyoruz: 

Aldı Halit Fıahri 
Oğul, ned;r senın kasdin bizlere, 
Nedir bizdoo istedig.n a Gavsi? 
(Moruk!) diye kalay bastın biz· 

le re, 
Biz moruksaık siz de turfanda 

hamsi! 

Aldı Gavsi: 
Canım baba, bırak şimdi sitemi, 
Toplamışım ben, edebi çPt.emi, 
Peyamisi, Selamısi, Eteroi, 
Emın ol ki hır puı e..mezlcr hepsi! 

Aldı Halil Fahri: 
Ayıp, ayıp, ayıp sana a çocuk, 
Henüz ağzın süt kokuyor agucuk, 
Onlar b.rer cevızlı, ballı sucuk, 

• 1 
Eserle" başlarda tepsi, tepsı. 

Aldı Gavsi: 

OnlaT belki önce birer :ıslanmış, 
Faluı.' şimcıi köhneleşm.iş, p...>l.an

mı.ş, 

Horul horul bir köşeye yaslan • 
mış, 

Buna derler edebi (Narkolepsi!) 

Aldı Halit Fahri: 
y.,,,ık sana verdıgiın o emeğe, 
Yedirrliğ.m baklavaya, böreğe, 
Bu sözleri söylesek bir ördeğe: 
Derdi sana: •Kımden aldın bu 

dersi?> 

Aldı Gavs!: 
Ba·bacığıın, bımk ~imdi şakayı, 
İstemezlık Şü>.üfeyi, Akay;! 
Biz salı verdik enginlere takayı, 
.......................................... 

Buraya gelince Gavsi biraz du· 
rur, diişiınür ve sonra babasına 
döner: 

- Kafiye tükendi baba, alt ta
rafı gelmiyor! 

Halit Fahri hemen şu son mıs· 
rala mii.şaareyi keser: 

Mersi oğlum, mersi yavrum, çok 
mersi! 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

* MookoYac!a ve civar mıntaka· 
Ja:ıda siddctli bir soinık hüküm 
sürın<ıktedir. Termometre sıfı· 
rın altında 42 dereceye di4ruü:t
tür. 
_.. 1soanvol • Buluar ticaret iti
lafı Madrilte imza edilmiştir. 
* Fransa Haric:ye neza:eti, neş
retti~i bir tcblı~de. 8 kanu;ıu"."· 
nic!e İn!!iltcre Fransa ve Turki • 
Ye Jıü.ki.ımetk!ri arasında imzala
nan ticari ve ekonomik anla<;ına· 
!arı bildirmiştir. * Sov"etler Birlii'"i ile İran ara
sında ticaret ııörüsmelerine pek 
yakında baslanacakt.ır. 

Sulh ve sül111n içinde bir bay
rama er1~tiğimize scvir.'l rek 
kurbanlarınl!ZI lıavalanmızın 
korunmasına bağışlıyalım. 

kaydedilecek derecede mühim 
~cğild:r. 

tNGİLTERE VE ---
FRANSANINKARARI ------

İngiltere Başvekilinin söyle
diği son nutkun manası, müt .. 
tcfik dev !ellerin herhangi bir 
uzlaşmaya bugiinkü ş:ırtlar i· 

çinde nıiitemaJil lıulunınadık • 
J:ırını, harp genişlese dahi şid
detle karşı koyacaklarını ı;ös
termeğe yeni bir delildir. 

BALKANLARDAKİ 

HAREKETLER 

Balkan ve cenubu ~arki Av
rupa milletleri arasıoda birlik 
husule ge1irilrnesine dııir siya
si temaslara, ı;örüşmelere, gay
retlere devam olunmaktadır. 
Netice hakkında beuüz müsbet 
hükümler verilemez. 

HAMİT NURİ mMAK 

Leh İngiltere 
ve Fransa 

Çobanla Tekirdağlıyı 
güreştirmek teklifimiz 
her taraf da iyi karşılandı 
Mülayim de felaketzedeler için 

bedava güreşeceğini bildirdi 

(Başmakaleden mııbat) 

lordu buralarda, biiyiik sa)'ı üs
timıüğiınden isW:ade edemez. 

5 - t'akat Kızılorduya taın bir 
hareket serbestisi bırakılı.rsa, }'i.a. 

landıyaya kar~ı mütemadiyen ta
ze kuvvetler eelbederek taarruz• 
larını devam ettirebilir. Nehce • 
de mahdut Fin kuvvetleri yııı • 
ranı.r ve nihayet bir gun, ın"8A 
ve malzeme kayna!Jarı bit;p til• 
kenmek bilnıiyen taraf, ınuva • 
zeneyi kendi lehine bozabilir. 
Buna mani olmak için, mwız • 
zam Sovyet İmparatorluğunUJl 
başka bir tarafına da taarruz et. 
mek lizmıdır. 

ı- Yazan: Eşref Şefik _\ 
6 - Böyle bir hareket için -en 

muvafık yer Karadenızdir. SoY• 
yetler için en hassaı. noktalar ..

masındaki alilka ve zihinlerde do- lan petrol havzaları, lngıli% • 
!aşan ıhtımaller beceriksiz bir ter· Fran.sıı harp genuierinin gırebi· 
tip heyetinın iıstünköru yapacaj"ı:ı lecekieri Karadeniz mıntakaSın• 

Erzincan felaketzedeleri için 
Çoban Mchmetle 1ek.ırdaj"(lınm 
güreştiribnesini teklif etmıştım. 
Lı yazıyı okuvanlar nıüsabak.a • 
nın büyük menfaat temin edece
ı"\ini söylerken, teklılııı tam ye
rınde yapıldığını d.a ilave edi -
yorlar. 
Dığer taraftan pehlivanlar da 

bu işe fevkalade heve>le iştirak 
edeccklerıni ayrı ayrı bildıriyor· 
lar. Nitekim Mü;iıyin1 P"hlivan 
matbaaya kadar geldi, ücretsiz 
güre;e hazır oıduğunun yazılma· 
Jını istedi. 

Su görünüse naznran, amatör
leııle profesvoneüerın Erzincan 
fellketzedt>len menfaatine çar • 
pısmalarına müsaade edilirse, 
mühım hasılat teminı mümkün 
görünüyor. 

İlk yazımızda da isaret etmiş
·tik: Hayır iı;leri için, federasyon· 
lar böyle müsaadeler vereoiıirler. 
Nızaınname bakmuııdan mahzur 
.yokıu.r. 

Yalnız asg:ıri bes, altı bin lir.a 
hasılat temin edebileC\!k bu tur· 
nuvanın aceleye getırilmiyerek 
iyı organize edilmesi J; zımdır. 

Mesela. Samsunlu Ahmet, Mü
layim, Çoban ve Tekirdağlıdan 
teŞkil olunacak iki çifte dört çif
te de ha!if sikletlerden ama.tör 
ilave edilirse, iki büyük müsaba
ka meydana g.elir. Bu iki büyük 
müsabakanın mindere ait şartla
rı hem nizamlara aykırı düşmi
yecek şekilde, hem de halkı cel
bedecek tarzda tanzını edilir6e 
rağbet iki misli artar. 

Mücadele sporlarının tertibin· 
de birinci şart. halkı asıl heye
canlı ve ehemmiyetli karşılaş
:mağa hazı.rlıyacak ilk müsaba
ları av.arlı bir su.rette ortaya koy
maktır. 

Çoban ll 1~hmetle Tekirdağlı
nın avnıt olabilmeleri icin üç mü
sabaka yaptırmak da mümkün • j 
dür. Bu iki pehlivanın karşılaş-

bir programla bir kerede sıfıra dadırlar. Karadeniz hııkımıyeti· 
müncer olabilir. Halbuki heT ni ele geçı.rccek olan müıtcfık 
şeyı hesaplıyarak ise başlanırsa, donaumalıır, evvela Tuna ai:ızla· 
aliı.ka üç müsabakada da ayni de- rı ile lfostenwden AJm;,03 aya 
recede muhafaza o1ıınabilir. Bu petrol nakline mani olurlar. in· 
suretl>e pehlivanlar da halk da gılız - Fransız bltl'p geınıleri O· 
memnun edilmiş olur. desııyı toplannm tchaıdi altında 

Önümüzde Balkan güreşleri bulunduracaklanudan Kızılordu· 
var. Çoban Mehmet o ı;ıüreş:er- nun Besarabya)a taarruzu ha • 
den evvel Tekirdağlı ile bir veya tinde Romanyaya yardım eder • 
iki kaı·şılaşma vaoabilir. Eğer !er. 
üçüncü ve nihai bir müsabaka 7 - Kırrııdenizin müttefikle • 
yapmak imkanı hasıl olursa, o ıfo hakııniyeti altına ı:eçınesi, 
çaroışmayı Balkan güreşlerinden Sovyetleri, petrol kaynakıarı • 
sonraya da bırakmak kabildir. nı muhafaza için Ka!kasyada bü· 
Böylece Çobanın Balkan J;!üreş- yük kuvvetler bulundurmaga ic-
leri için tul!uj"ı:u idman şema.ot d.a bar eder. Bu petroller Sovyctle-
bozulmaz. 

1 
rin elinden çıkarsa, biıtıin Sov• 

Velhasıl Erzincan felaketzede- yet Rusya halkı açlıktan ölnıiye 
!eri menfaatıne tertip edilecek mah.kümdur. Çüni<ii şımdi, Lü • 
büytik J?Üreşler icin ııenelcrden • liin Rus ziruti traktörlerle ya-
bed resmi bir müsabaka yapma- pılmakıadır. 
mıs olan iki pehlivan tes.ıdüfen 8 - İngiliz • Frnnsız !ilolan, 
hazır bu~unuyor. Raradeniz sahillerindeki ınıllet-

Bu fırsatı ivi kulana.rak yar· !ere, buyıi.k netıceler doi:ur:ıcak 
dım miktarını azıımi haddine yük- bır leşçi \'e l~vikte buluuııbılır
seltebil:ır.ek tertip heyetinin e- !er. 
!in.dedir. 9 - Bu kadar ehemmiyetli he-

Hatta daha ilerisine gidere!< deflerin islıhsali için, 1'ransal11Jl 
söyliyebilirim ki, icabeden ma • ıniida[aasmı zaiflalacak kaoar 
kamlardan müzaheret esirgenme- mıihim kuvvetler gönderınejte 
mek şartiyle, böyle bir müsa- lüzum )'oktur. Btrkaç zı.rblı, bır-
bakavı hic bir riske ı;ıir:memek kaç kruvazör kifıdır. İhtiyaç ha· 
için profesyonel organizatörlere sıJ olursa bazı dost devletlerin 
peşin kesişme ile devretmek de ordullll'ile müştereken mevzii 
mümkündür kanaatindeyim. hareketlerde yapılabilir. 
Şu bir fırsattır, önümüze ıı:eı.. 10 - Böyle bir hareketle elde 

di bekliyor. Bunu da meydana edilecek menfaatler, yapılacak 
getiremezsek şu bizim Çobanla fedakirlıklardaa çok futa ola • 
Tekirdaitlı ihtiyarlayıp gidecek· caktır. 
ler, herkesin zihnindeki hangisi· ll - Bu cür'etkir teşebbliM 
nin dalıa üstün olduğu suali dil· karşı, ileri sıirıilecek itiraz fU • 

dur: Sovyellere karşı yapılacak 
ji;ümlü kalıp ııidecek.. hareket, mütlefi!Jerın ası! düt-

Bu müsabakanın Erzincanlılar m&Dı olan Almaııyaya karşı sal'

için oldu~ kadar güreş meraklı· fı lıWm eelen gayreıJeri başka 
!arı ve ııüres sooru için de lü- tarafa (evirir. Buna cevap oluak 
zuınludur. muazzam fakat pek o kadar sai• 

-------------------------- hım olmıyan Rus kütlesine yas

Almanya taarruz 
azırlığını bitirdi 

ı----~---.1,' tP 
' --

Alman • Frc.n.sa - Belçika ve Holanda lıudutlannı 
gösterir harita. .. 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 1 
lanmıştır. Alman tahaşşüt mın
takasını ziyaret eden müşahitlere 
ıı;<ire Limburg'un karşısında mü
teaddit ı:ootörlü kıtalar bulun • 
maktadır. 

Amsterdam, 17 (A. A.) - Re
uter bildiriyor: 

hassa Ahnanvanın takibine ka -
rar verdiği yeni harp politika· 
sının ilk adımını teşkil edip etme
diği noktasındadır. 

Holandanın Berlinde şiddet
li teşebbüsatta bulunaca.i!ı mu • 
hak.Iraktır. 

Brüksel, 17 (A. A.) - Reuter: 
İyi maliiın:ıt alan mahafilin ka
na.ati şudur ki, buhranın ııecti· 
itini söylivebilmek için daha bir 
iki uün b<:>klcınek lazımdır. 

lanmq olaa Alınanya da, bu is
tinatgi.hın yıkılması halinde, ptl
detle sarsılır. 
ll - İngiltere ile Fransa, bu 

enerjik hamleden muazzam ne
ticeler elde edebilirler. Çünkll 
bu iki devlet, Almanya ve Sov· 
yet Rusya tarafından tazyik edi.
len bitarafları kırrtarnıak ıe • 
şebbüsüne girişirlerse, onlarm 
verdijti misal, bırçok mütereddit 
hüsnüniyetleri de harekele ge
tirir ve bugünkü harp de hakiki 
çehresini ala •• 
Frausız gazetesinin, bu 12 mad· 

de içinde bıiliı.sa ettiğim fikirle
rinin isabetini münakaşa ede .. 
cek değiliz. Bunlardan bazılan
nın öyle zannedildiği kadar, k..
layca elde edilemiyeceği Kırııu 
harbinde, Sivastopol muhasara
sile teeriibe edilınış oldu unu 
hatırlatmakla iktifa ediyoruz. F• 
kat Fransız askeri muharriri • 
nin, bu büyük •·e muhataralı işi, 
pek kolay görmekle olması dahi, 
Sovyet Rusyaya karşı ingiliz • 
Fransız eCk.irı umuıniyesinde V9' 

kua gelen mühim değişikliği b
bate kifayet eder. 

Finlandiya, macerasına atıl • 
makla Sovyellerin yanlış bir y..
la girdiklerine hu zihniyet doğ!• 
şikliği de kuvvetli bir delildir. 
Bu yüzden Sovyet Rusyanın i1-
temediği bir şeyin vukua gelme
si, yani müttefiklerle harbe gll
ınesi ihtimali hl '-uıiştir. 

ABİDİN DAVEB 

Evlenme 
Evvelki Maarif müsteşarı. Arr 

kara Siyasa.! Bilııiler Okulu di
rektörü Bav Mehmet Emin Erl
şilgi! kızı Leyla ile (Siyavüş pa. 
şa) opullarından muharrir Meın 
duh Alpar'ın nikahları dün B&
yoğlu evlenme d:ıiresinde şehrfı. 
mizin tanınmış bir çok ytiksek 
şahsiyetlerin huzuriyle yapılmı., 
tır. Tarafeyne saadetler d.ileri&, 

Kanatlı gençliğe yardım ede
rek geçireceğ•miz bayram, 
bayramların en huzur veren! 

P6trol l'Ükl!Ü idi. n 

le! e 1
: er ve havanın muha-ı detlenmcsine mukabil, ccphe-

ha~~~ı~.:.~~~u!'; de piyade ve topçu faaliyeti 
m.ışlardır. ;;;;;;;;::;;;;;;::;;;;;;::;;;:::;;::::::::;;:::::;;;::;;;;;;::;;;:::;;::::::::;;:::::===================l 

Son hafta zarfında birden bire 
hasıl olan gerıı;inli:k neticesinde 
bütün cihan efkiırıumwniyesini 
üzerine celbetmis olan Holaııda 
- Almanya münasebetleri şimdi 
de Hatanda bandıralı arendskerk 
vaourunun toroilknmesi hiıdi
s~si tesiri altında bulunmakta • 
dır. 

Bu lıMisenin ehemmiyeti bil • 

,Amsterdam, 17 (A.. A.) - Ge
neral Hassilmann'ın riyasetinde 
bir Holanda askeri heyeti Hol.an· 
da ordusu icin İtalyan harp mal
zemesi mübayaa etmek illere ı:ııii
uk.e.reye başlamı:ıtu. 

olaraktır. 



l!IAYTA -t 

· ·:Ancıdoluda:,. sehrlmize bol mi ktııT'dıı kurbanlık geldi. 

DAŞ, DIŞ, NEZLE 
GRf P, ROMAT[ZMA 
NEVRALJİ, KIRIKLIK 

Ve 8UtUn A!]rıları Derhal Koser. LUzumunda GUnde 3 Kaşe .Ahnııbilir 

.Resimde satılığa çıkan!an kurbanlar rıöriilii.y01". ,=================="ı I r.:·w·~·~ 
Kızlar arasında dün yapılan voleybol maçları J _ BayrG.mda yalnız rı ..L. 'W_ '..Jl..a, ~ 

K ı G • l Ankara kadyosu 

iZi ay azetesı -;:,~~m~=:~·~0 =. 
Ç:rK&Caktlf T.A.P. 31,79 m. 94G3 ll.cs. ıo 11'.w. 

1639 m. 138 Kes. 1%:0 KW~ 

ilanlarınızı vermekle hen1 kendinize ve 
hem de Kızılaya yardım etmiş olacaksınız. 
Müracaat Y ... ri: 

il lstanbul'da Posta!tone karşısında Kızıiay ha- ı 
nında Kızılay satış bUroau. Telafon: 20152 · 

~ ~ 

18 2. kanun Perşembe 
12.30 Program, ve memleket 

saat ay.arı, 12.3~ Ajans ve mete
oroloii haberleri, 12.50 Tlirk mü
ziii;i, Çalanlar: Kemal N.-_ Seyhun, 
Cevdet Çağla, lzzettin Okıe, Züh
tü BardaJrnğlu.. 

ı - Okuyan: Azize Tözem. 
1 - .Artaki - Kürd. Hicazkfır 

:1 inh.isarlar Umum MüdürlüQündan 1 ~~~~EJ~~i~I,ı:,~~~· 
.~ T-udci • l.ltiklcll Uaeleri voW.tbol h:knnıon ı~••••ımmı••••••••mma111•aıım1B1'•IEI~ kı: (ömrüm seni sev.mehle ni-

hayet bulacaktır J. 4 - K<.IIlaı "ı-...,,., __ ,..,,.,,.,,,•.,..,...~-~ ~~.. _Cinsi Mik. _Eksiltme ıekli _:;aat_L 
"""~...;··-~ 1 ,, yaz; Seyhun·: Kcmenı,ıe taksimi. 

" Toz paket kolası 52.000 kg. Pazarlık ')kuyaıı: Sadi Hoşscs. 
• _._ ı 1 Beyaz çul 150.000 metre • ıo 1 - Kazım Us - Hicaz şarkı : 

f ·~. ·; Kalibre çeligl 434. 15 kg. • ) (Gamla kı' mettar ömrün), 2 -
' · Karlıon • 2335. - • • l 16 ° 

Erenkö-ı/ - Kandilli liseleri vole;ıbol takımları.. 
Kızlar arasında vole;ıbol mii.sabakaların:ı dün de devam edilmiş

'tir. Dün yapılan mii.sabakalardı. lstanbu! !isesi - Cumhuriyet !ı
ttrini 15 - 15, 15 - O Şişli Terakki - lstiklıili 15 - 3, 15 - O, Çamlıca -
KandiUiyi 15 - 10, 15 - 4 yenmiştir. 

J.IAZRETI 

MUM 
Y ı.ıan : Ziya ~ akir 

Dediler ... Bu sözler, Resulii Ek-ı 
rem Efendimizin şefkat ve mer
bıınıet hislerini derhal harekete 
..ııetirm.iye kafi ,11eldi. Hemen. 
blı' deve hamudunun üzerine 
~ı:ktı.Lar. Bütün mücahidleri et
raflarına topladılar: 

- Ey müslümanlarl.. H\ıazin 
reisleri geldiler. Yaptııklan ha
reketten nadim olduklarını söy -
lüvorlar. Kadınlarının ve çocu.\<
lırrının matem içinde oldukların
dan bahsederek, esirlerinin ser
best bırnı.:ılımalarını rica ediyor
lar .. Ben, bu ricayı kabul edi
yorıum. Siz de kabul ediniz. İs
lim dininin kalbinize verdii\i şef
kat ve merhamet eserini göste

.riniz. 
Diye, miressir bir hutbe lııad 

buvırrd:ula:r. 
Resalii. Ekrem Eiendi:miziıı bu. 

MET 
Tefrika : 13~ 

emir ve işaretleri, o anda yeri
ne ıretirildi. Bütün esirler, der
hal azat edildi. Böylece islami
vetin yüksek :fazileti, bir defa 
daha ı:österildi.. Bunun neticesi 
olar ak da H uazin kabilesi halkı, 
büyük bir memnuniyetle isllı;ıni
yeti kabul e+ti. 

MEDİNEYE AVDET 
Artık, Mekkedeki işler yolu- , 

na ıti.nnişti. Mekke halkından 
pek ooiıu islfuniyeti kabul ettiği 
için. bundan sonra Mekkeliler
den bir zarar ırel:mesine ihtimal 
verilemezdi. Buna binaen bü
tün eshap, Resulü Ekrem Efen
dimizin Medin.eye avdet için ha
zmlık emri vermelerini bekle -
mektelerdi. Fakat taıın bu sıra
da (Taif) Şehrinden, şu haber 
ııeldi: 

- (Hıı:neyn) bıırbinde firar e-

Kraıne Spesiyal • 1024 _ , , } ...... - Hicaz şarkı: (Hasreti ru-
1 - Şartname, ni.i:mu.ne ve çelik eb'at listesi mucibince yukill'ı- gaııle), 3 - Refik Fersan - Hi-

da cins ve miktarı yazılı (5) kalem malzeme pazarlıkla satın alına- caz şarkı: (Cihanda ·biricik sev-
caıktır. diğim sensin), 4 - . • . .. . - Hicaz 

II - Pazarlık l/Il/940 perşembe gilnü Kabataşta leva.zını ve türkü: (Dail;Ja:r dağlar vil'aıı dağ-
mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. lar), 5 - Hicaz saz semaisi. 

IİI - Şa:rtnaıme ve kola nü:rnunesi her ırün sözü geçen şubeden 13.30 Kanu.şma (kadın sa.ati), 
p;ıraııız alınabilir. , • 13.45/H.- Müzik: karışık halif 
· IV - İsı.e.kl.ilerin pazarlık için. tayin edilen ırün ve saatlerde % müzik (pi.), 18. - Program ve 

7 5 ,güvenme paralariyle birliklıe meı.kür koıni:ıvona gelmeleri memleket saat ayarı, 18.05 .Mü-
' '284) ~ik: Radyo caz orkestrası, 18.40 

Cinsi Miktıın 

% 7,~ 
.Muh.Becleli teminatı 
Lira Kr. Lira Kr. Şekli 

Eksiıtme 
günü saati ------

Yangın söndürme 9 kaJ=ı 639 62 48 - Açık E. 31/1/940 16,30 
levaıırmı 
Diki,strin kola 5000 kg. - - Paza<rlık 5/II/ 940 14 
Kazain kola 5000 • • • 15 

ı - Şartname ve yangın stlndürıne levazımı müfredat listesi 
mucibince yukarıda yazılı 3 kalem eşya hizalarında gösterilen usul
lerlıe eksiltmeye konmuştur. 

ll - Y.a.n~ın söndürme lewzrmı muhamm= bedeli, muvak
kat teminıutı, eksiltme ırün ve sıaatlıeri hizalaT'lllda gösterilnf,,;;tir. 

III - Eksiltme ve pazarlık hi.za1arında yazıb günlerde Kaba
ta:sta levazıım ve mübayıaıat şubesindeki aılını. komisyonunda yapı
lacaktır. 

IV - Şıırtıı.ameler her Jtiin sözü ı:reoen şubeden parasız alına
bilir. 

V - İsteklilerin pazarl'1< için tıavin edilen ırün ve saatleree % 
7,5 ırüvenıne paralariyle birlıkte mezkfu· komisyona ııelmeleri. 

(393l 

f stanbul Berberler Cemiyetinden : 
Umumi heyetimizin 24/1/940 carşamba ırünü saat 14 den ltl ya 

kadar Türbede Esnaf Cemiyetleri binasında toplanacaıhnı bildirir 
ve k.ayıth a.z.amızın son seneye ait cemiyet hüviyet cüı<lanlarile 
birlikte gelmeleri rica olunur. 

PıUZNAME: 
ı - Cemi yetin 939 senesi hesaplarının tetkik ve idare heyeti

nin ibrası. 
2 - MüG:detini doldu:ran berberler lrursu idare heyetinin ye

niden intihabı, 
3 - Müddetini do.Jiduraıı cemiyet idare heyeti azasının msfının 

in·t:ihabı. 

den (Huazin) kabilesi reislerin
den (Malik bin Avf). (Taif) ka
lesine iltica etm.istir .. Bu inatçı 
ıniisrik, yalnız kaleye iltica et
mekle kahnamış, Tail ha1kını 
da müsl'ümaıılar aleyhine tahrike 
ba.şl&mıştır ... Taifliler, kaleye sür'
atle külliyetli miktarda erzak cel
bet~rer, harp hazırhk1ıı.rına gi
risııtlşler. 

Resulü Ek.rem Efendimiz bu 
haberi alır almaz, Medineye av
detten sarfınazar ettiler. Der
hal Taif kalesinin üzerine yürü
yerek, oraya bir tedip darbesi 
:indi.rn:ı.iye ka:rar veıdiler, 

Ordu, esasen hazırdı. Yine 
baslrumandanlığı der'uhte buyu
ran Resulü Ekrem Efendimiz, 

ev'7cla (10 bin) kisilik bir kuv
vetle (Halid bin Vel:id) i yola 
çıkardı. Bir ırün sonrıı da, ordu
nıın diğer ıkısm.ı. ile hareket ede
rek sür'atle Taif kalesine vardL 

_ Ta.i!lHer, derhal kale kapılan~ 
ru ·kaoadıl'll'. Her taraftan yağ
ımur gibi ok yağdırarak is!am .as
Jrerlerjni kalenin hendeklerine bi
le yaklastınnadılar. Kale, son 
derecede metin idi. E.ii:er cebri 
hücum ile zaota kalkısılacak. olu-

mırsa, hiç süphesiz ki müthiş tele
fat verilEcekti. Haılbuki Resu
lü Ekrem Efendimiz, lı:at'i ve şe
dit bil' ihtiyaç hasıl olmadııkça. 
tek bir askerin bile ölümüne ra
zı de.ii:ildi. Buna binaen, şimdi
lik kalenin muhasarasiyle iktifa.
ya karar verdi. 

Kalıe. muhasara edildi, ve bu 
muhasara, on gün faydasız ye
re devam etti. 

Resulü Ekrem Efendimiz bu 
müddet zarfında boş dunnıyarak, l 
{Mancınık) ve (dübabe) l!ibimu
hasara aJıatı getlrtti. 

Miuhasaraııın on besinci günü, 
bu aletier islıemive başladı. Ka
lenin içine bir hayli taş vaitdırı
dı, Fakat bu da. hic bir faydayı 
ımucip olmadı. Hatta, Taüli1er, 
müdafaayı daha sıklaştm:lılar. 
Onlar da, kale bedenlerine yer
leştirdikleri mancınıklar vasıta
siv le, müslümanların iUıerine -
beyaz ateş haline ıretirilmiş -
kızgın demir çubuklar fırlatmı
·ı;a başladılar. Bir hayli tele:fa
ta sebep oldular. 
Muhasaranın on dokuzuncu 

ıı;iinü, eshabı .. Jıiramın arzu ve 
itesvikleriyJe ikalıeye cebri bir hü-

Konuşma (Sıhhat saati), 18.55 
Serbest saat. 19.10 menıl.,ket sa
at ayarı, Aiaııs ve meteoroloji 
haberleri, 19.30 Türk müziği: .F'a
sıl heyeti, 20.15 Konu.~ma (Bib
JivoKtafya saati), 20.30 Türk mii
ziği 

Çalanlar: Fahire Feı-saıı, Cev
det Çagl<a, Refik Fersan, Ha
san Gür. 

1 - Okuyan: Necıni Riza A
hıskan 

1 - Rast peşrevi, 2 -Abdi E
fendi - Rast şarkı: (Senin aşkınla 
çiı.k oldum), 3 - Lemi - Rast şar
kı: (Yok mu cana aşıka hiç ül
fetin), 4 - Ali füfat Bey - Rast 
sarkı: (Ankı,tayımı halimi <lil.da
~e), 5 - ...... - Rast şarkı: (Bir 
dame düşürdü ki beni), 6 -
Dede - Rast şarkı: (Aldı bu aklı 
mı). 

2 - Okuyan: Melek 'l'-Okgöz ı 
1 - Cevdet Çağla: Keman tak

simi, 2 - Faize - Şetaraban şar
kı: (Badei vus~at içilsin), 3 -
Sadettin Kaynak - şataraban şar
kı: (Gecemiz kapkara), 4 - De
de - Şetarabaıı şarkı: (Gözümden 
gönlümden gitmiyor), 5 - ....... 
şetaraban şarkı: (Bahçelerde aş
lama) , 6 - Saz semaisi 

21.15 Müzik: Küçük Ol'kestra 
(Şef: Necip Aşkın), 1 - J. Stra
uss: Sen Viyana (vals), 2 - J. 
Strauss: (Cenury çi~kleri (vals), 
3 - Victor Hruby: Viyana ope
retlerinden potpuri, 4 - Fraıız 

cum icra edildi. Bu hücıuıında, 
yüzü mütecaviz mecruh ile on iki 
askerin şehit o1masiyle neticelen
di... Fakat, muhasaranın şidcle
tinden, Taülilere. de .fena halde 
yılJ;!ınJık ııe1misti. 

Nihayet, kaleden Relen murah
haslar, Resulü Ekl'E'llil Efendi
mize sulh teklif ettiler. Badema, 
ehli islfum aleyhine silih çekmi
yeceklerinl taehhüt etmek.lıe be
r&ber. pek yakında islfun dinini 
de kabul edeceklerine tem.inat 
veııdiler. Bun'lln üzerine Resulü 
Ekrem Efendimiz de lüzumsuz 
yere kan dökmemek için mıu.Jıa
sarayı ref ederek. '.Medineye av
det ettiler. H allı.ın coşkun reza
hüratı arasında. memnun ve 
mesrur bir halde selıTe ırtıxlilıer. 
HER TARAFA GÖNDERİLEN 

İSLAM MÜRŞİTLERİ 
Mekkenin fethi ve putperestll

l!in hezimeti, i sJ.an.ı hükı'.iımetinin 
şerefli mevkiini bir kat daha 
yükseltmiş .. Artık Aııabislan ka
lesinde isl&:ın hakimiyeti rakip. 
siz bir hale l!'Elmisti. 

Melclre ve Medineve uzak mev
kilerde yaşıyan (Beni Sakif) ve 
tBeni Saad) gibi "büvillt kabilıe-

Beyoğlu Vakıflar DirektörJUğUnden 

Kiralık Emlak 
Galata Yeni cami Helaciheti.nde Oda 

Yukarıda yazıb odanın 31/5/940 ırünü ı;onuna kadar kiraya v... 
ril'.mesi bir av müddetle pazarlığa bı:r.aıkıJmıştır. İsteklilerin heı 
gün mür.acalbtları. (452) 

* Kiralık Emlak 
Semti Mahallesi Sokağı No.sı Cinsi 

Kasınmaşa Gazi H. Paşa Kayık iskelesi 11 kulübe 
Yukarıda yazıb kulübenin 31/5/940 ırünü sonuna kadar kiraya 

verilm€si açık arttırmaya konmuştur. İsbeklilıerin 27 /1/940 ıtüıW 
saat 10 da müracaatları. (453) 

lstanbul Hamamcılar . 
Cemiyetinden : 

939 senesi hesaplarını tetkik ille id<ıre heyetinin ibrası ve müd
detini dolduran idare heyeti azasından üçünün yerlerine yenisini 
seçmek üzere 24/1/940 çarşamba ıı;ünü saat 10 dan 12 ye kadar Tüı:
bede Esnaf Cemiyetleri binasında umumi heyetimizin toplanııcaılı
nı bildirir ve mukayyet azamızın cemiyet cüzdanlaırı ile birlikte gel-

meleı·ini rj~a_·e?!ı_:=iz~·---·----------

lstanbul Madeni San'atkôran 
Cemiyetinden: 

Umumi heyetimizin 30/1/940 salı ırünü saat (10) dan (12) ye 
kadar Türbede Esnaf Cemivetleri binasındaki cemiyet merkezinde 
toplanacağını bildirir ve muıkayyet azalanmızın içtimaa ~elınelerl
ni rica ederiz. 

RUZNAME: 
1 - 939 senesinin hesaplarım tetltik ve ibraııı. 
2 - Yeni heveti idarenin nısıf seçimi. 

-'----------~ 

lstanbul Ekmek Vapıc.::ılor 
·Cemiyetinden: 

Cemiyetimizin nızami heyeti ıııııiıumiye konııresi 24/1/940 ~ 
. samba g\inüıo;;.at 13 1.en.H de ıkada.r Türbede Babıali caddesinde Ht 
No.lı biTleşilıı Esnaf cemiyeWi binasındaki merkezinde toplana· 
cağından mukayyet azanın .tıeşrifleri ı·ica oluııur. 

RUZNAME: 
1 -- 939 yılı hesap1arının tetkiki ve heyeti idarenin ibrası. 
2 - Müddetini dolduran 3 idare heyeti basınnı _Eıt:ihab=._ 

İstanbul Müskirat Amilleri Cemiyetinden. 
Cemiyeti:miı:iı.ı 1939 yılına ait idare heyeti muame1at ve hesa• 

bat mp.orlarııiın umumi heyete anı, azanın tekliflerini tetkik ve 
idare heyetinin müddetlerini ikmal eden nısıf azası verine heyetin 
adedi :mürettebc iblağı. suretiyle intihabın icrası için kayıtlı aza. 
mızın cemiyet hüvivet cüzdanlariyle birlikte 2 şubat 1940 cuma ırü
nü saat 14 de Belediye civarında Babıali caddesinde 10 numaralı 
binadaki cemiye!_.!nerk~n~1!cazır bulunmaları rica olunur. 

İstanb\ıl sıhhi müesseseler arttırma ve 
eksiltme korY>isyonundan: 

lıke.nderıın hastahanesinin 302 kalem ilaç ve sıhhi malzemesi 
açık eksiltmeye konulmııştur. 

Eksiltme 24/1/940 çarşııMba ııünü saat 14,30 da Cağaloğhında 
Sıhhat ve İçtima! Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu ko:mi9-
yonda yapılacaktır. 

Mulıaımmen fiyat 3029 lira 60 lruJ'uştu:r. 
Muvakkat teminat 227 ll:ıia 22 kuruştur. 

İstekl:i1eT şartıı.ame ve listesini . her gün kmni$yonda görebi
lirler. 

İstekliler 1940 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesikalar v€ bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya 
banka me.kLu.hu ile birlikte belli )(ün ve saatte kom.ısyona gelme-

leri. c266·~------ ---~-·-----
Lehar: (Üç kadınlı . bir adam :"" ı 
peretinden potpurı, 5 - Martın j 
Uhl: (An aile (herkese), 22.15 
Memleket saat ayarı, Aj.ans ha
berleri; Ziraat, esham - tahvilat, 
kambiyo - ll'Ukut borsası (fiyat), 
22.30 Müzik: Tscbaikowsky - Cas
se noissette suit'i (ol.), 23.
Müzik: Cazband (pi.) 23.25/23.30 
Yarınki ;.'roııram, ve kaparuıı 

triZAR: Haccruc:ı Zalim adlı tef
rikamızı 'bugün k.oyamadık özür 
dileriz. 

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di· 
rektörü: E. İZZET. Basıldığı ye:r: 

SON TELGRAF Basımevi 

ler bile, islam nüfuzunun altına j 
girmişler .. Ası:clardanberi taotık,
arı (Lat) ismindeki putlarını fe-

1 
da ederek lsliını dinini kabul et
m:isle:rdi.. Ha:WI. Baırr ;ı h.:ı.vali
sindeki kabileler l;ıile islam cA- ] 
nıiasına l!irmek için, Resulü Ek
rem Efendim.ize murahaslar gön
dennişlerdL 
İslamiyetin din kanunlarındaki 

adalet. şefkat ve merhamet, her 
şeyden üstün rutnılan beşeri fazi
) et, Arabistan çöflerinin en h üc
ra köşelerine kadar aksettirerek 
herkese cazip geliyor_ Bilhassa 
başıka dinlere ımensu D ola.nıla:ra 
karşı tatbik edilen adililne si
yaset, Arabistan hudutlarını da 
aşarak mücaviı· ıınillet ve dev
letler üzerinde mühim tes:irJ.er 
husule getiriyordu. 

Resulü Ekrem Efendimiz, ha
kim o1duklıarı yerlerde, islami
yeti kabul ett:irımek ve kökles
tirmek için hiç kiınseve cebir ve 
tazyikte bııJru,nmuyorlar .. Sadece, 
islarnivetin faziletleri hakkında 
halka vaz ve nasihatle iktifa bu
yur.uyoTlardL Ve batta muhtıellf 
arabile.ler nezdine yolladıklan i.r-

1stanbu1 İkinci icra Memurlu.-
ğundan: . 

Borcundan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukan-eı· de
ri. perdah makinesi ve 5 beygir 
ls:uvvetinde elektrik motörü ve 
deri fabrikasına ait sair makine 
ve filat ve edevatı 26/ 1/940 tari
hine müsadif C'UJila günü saat 15 
.ten 17 ye kadar Şislide Ferikö_y, 
İkinci kısım mahallesinde Kır 
sokağında 70 ve 72 nı.ııni.aralı fab
rikada açık rut'ttırma su.retiy lie sa
tılacaktır. Arttırma bedeli mııı
h=nıen kıvmetinin % 75 bııl
madıii;ı ta·kdirde ikinci arttırma 
1/2/940 tar:i.hine müsadif per
şembe günü avni saatte satıla -
cağından talio olanların yevmi 
me>ıkfuda hazır bulunacak me
mura müracaat etmeleri ilan o-
lıınur. (23579) 

şat heyetlerine ·taJ:iınat verirlel'o 
ken: 

- Gittiğiniz -yerlerde, tesa
düf edeceğiniz insanlara, daimi\ 
"lkı'.'ı:net ve müliı yime t.le ın.ua.
ımele ediniz. Hic bir kimseye 
zerre kadar hiddet ve şiddet gös
termeyiniz ... Vazifeniz, ancak on
lara, haıki.katl, ve doiıru yolu J?Ö:t
ternıekten ibareottir .. Buna bina-
en onlara, Allahın bir li.i(:ini tel
.kin ett>kten soııra, her şeyden ev
vel, hayır isle:meyi öğretiniz. 

Diye tavsiyelerde bulunuyor • 
lardı. 
İslam mürıddleri, Resulü Ek

:rem Efenıd.imizin bu emir ve ~ 
li:matıarını harfiven tatbik edi -
varlar .. Cahiliyet devrinin zu
lümlerinden, menfur cinayet
lerinden, ah!fik taaddilerinden 
yılımı bir hale ııel:ı:niş olanları, 
carcabuk islfunivet mihveri et
rafında topluyorlardı .. 

(Arkası var) 
AÇIK MUHABERE: 
Ankarada Zevk lokantası sahi

bi Ba'I/ Mmtafo. Cezmeciye: 
Alakanıza teşekkür ederlm. 

;~Anıınıız 11erine getirilecektir. 
z. $. 


