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Milli iktısadi koruma kanunu. kabul ed·ı&· Finlerin zaferi 

Kanunun gayesi vatandaşların sıkıntı çekmemesine, müdafaa kuvvetlerinin Sovyetler Sal ad& 
/evkalô.de hallerde, se/ erberlikte en iyi şekilde tanzimine, idaresine matuf tur ağl p oldular 
~arici siyasetimiz tabii seyrini takip et ekt ~·r 

,. .............. .___ .... -._.-._... ... -.m;r. 

Nazi partiai, Türlıiyey• lıarfı tuttufu huıumd ve 

lıakaret politilıaııı ile bütün 1 ürk mil/dinin ne/• 

ret ile iıtikrahını kazanmckla kalmıyor; Alman 

milletin• karıı bedenen iyi cluygulorı da kökün· 

den baltalamak aaretile Almonyaya da düşman· 
lık •diyor. 

B. M. Meclisi dün kış 
tatiline karar verdi 

Ankara, 18 (A. 
A) - B. M. 
Meclisinin bu· 
,ııünkü toplan· 
tısında Başve
kil Dr. Ref.k 
Saydam tara· 

Sovgetler 
Besarabyagı 
alacaklar mı 
Sovyet - Rumen j 
yardım paktından \ 

bahsediliyor 1 
==·==============-· - -==- == fından söylenen 

nutuk aşağıda· Roma. 18 (A.A.) - Havas: 
dır: Komantern gazetesinin bugün 

Aziz arkadaş- (ıkan bir makalesine dair Yazan: Abidin Daver 
.tlütü nııuı n _Alman gazeteleri, Al-

! azı Parlisinın fıJurlerıni 
ll!Kctı b d' 
1. 1 ır ıs.plınle nc~rederlt.r • .uun arın V" ki arasında en meşhuru 

oı Seher Bcobachter'dır ki, 
nıemtckelin ın lıt lif b"' "k lı rl . u e uyu şe· 
•erındea .. , 1 d. 

1.ıŞllr d ' . Yoı ısım a tın a ın· 
ııpıaı e er. l~te bu gnıcte. •Bir 
b k aranıyor. başlığı allında 

.r •rı1<ıı1·· 
l'ikat '· . ur n"'ıretınış, Bu ka· 
b Utde ıogilız Başvekili Çeın· 
erıayn• b 

ntülnı"' ın nra ası çamura gö -
kırık ~ş, a~abayı Çemberlayn'ın 
bl. ~'."•ıyesıle dövdüuü ıagu 

r eşe,. ç ki ~ 
ayyıJd 1 e, Yormuş. Kafasına 
eşek, :: : bır fes giydirilen bu 
tat il" 12 

• tenıs;1 edıyormuş. Üs-
useyuı Cah"t b pazeıj.~,. ı , u Alnıan ke-

la:ım, Moskovadan gelen haberler si-
scri, kirubılil, belki de biz1.at Büyük Meclis yasi mahofildc pek fazla mcv· 
Proııaganda Nazırı GC>bels'm kıs tatiline ka· zuu bahsedilmektedir. Bu ma· 
yavruımılur. rar veı::mi.5 bu- Kalede Roınanyaya Sovyctlcr , 

1 l'akat her feııa ~eyin bir iyi lunuyor . ..Sayın Birliği il. bir karşılıklı yar - · ı 
tarafı oldui;u ~;ıı; bu kr.rjkatür 8rkadaşlaruna dun paktı akdetmesi teklif o-

1
: 

de, ıncınl<'Rctiınizıl , Sil~ısı pek nes'eli ve sıh- Iunmuktadır. 1 
:~< Oolan snt.lmı~lar lıanciu.ı!c, hatli bir isti· Filhakika 5iyasi mahfilde 
lıaliı. Al .uın)·aya nıiı•tıvecdh gü- ta.hat devre:;i kaydediliyor ki, Mo•kova ta· 1 
zii kapalı insanlar var..a, onl:ınıı dilerim. Büyük rafın(•" Baltık memleketle. 
gözlcrıni 11çmrğa )'arıy;ıcaktır. meclisin altıncı rinde ve sonra l'"infandiyada 
Aınınnyaya Jcarşı nıulııelif sc - ic..-tima devresi- giri~ilen hareketlerden evvel 
bcple,ruı •~m,atl tc .• Lyl'lıler, ni;ı başlangıcın· hep Sovyet matbuatı mümasil 
kencıı milliyellcıiııe y<1pılan lıu 'dan beri hükü· tezahiirlerde bulunmuştu. Bi-
haknrct karşı~uıda, elbctt~ Al- J me1inize verd;- naena]e,·h MO!<.kovanın Ro .. 
ınan sevgisini, yüreklerinden çı- .i!iniz vazifeleri mnn:va bııkkındnki niyetleri de 
karıp ataeııkfor ,.e ruhı~rmı bu 1 burada tafsilen Baltık memleketlcrile yapılan 
giinahtan teınjzJiyec<'IJc.-d;:r. telrrar edecek anlaşmalardan mülhem olsa 

Zaten bence ecnebi milletlere , de[>i!im. Gü- gerektir. Demek oluyor ki, 

Sovgetlerin 
kay beli iki eri 

40 bin kişi 
bildirili_qor 

Isveçten Fiıılandi11aya gönderilen koyaklardan bir kısım 

H<?lsinki, 18 (A.A) - Rus kı
taatmın büyük bir hezimete uğ
radıktan ve 40 bin kişi ve mü
him miktaTda malzeme> kaybet
tikten sonra Salla'dan geri çekil· 
mlş oldukları tevit edilnıek1 edir. 

Helsirl:i, 18 (A.A.) - Royter 
Cepheden gelen telgraflar, Fin 
kıtalannın şimal cephesinde ka-

zandıklan .r;ıuv6lfakıyetin mü
him oldu,l!unu bildiriyorlar. 

Sovvetlerln Salla civarında vu
kubu41n kanlı muharebcl'l'I!' -
den sonra ric'a-t etmekte olduk· 
lan bildiriliyor. 

Sovyet kıtaları, millerce me
safeye püskürtiilınüstür. 

( Arka.'t 3 üncü sayfada) 
hakJ .,;ne ve. edepsi71iğine pek 
Yor 

10 ar~k ~ıddetıe hücum edi-
Ben angı Tiirk etmez ki? ... 

eLıne te ayni maksatla kalemi 
lı"ı a at nduıı. •Nazı eşeklığı• baş· 
"•ınavek ·., 

Şegin b arıııaıurocki e· 
ile ııam:~ına ay Yıldızdan ziya· 
yazı yazU: ~aç Yaraşır, dıye bir 
ra düitind aga hazırıandım. Son· 
hakaret e::X."!' kiİ bıgüııah eşeğe 
büyle .bir ış 0 acagıın Filvaıtl, 
lını b 

1 
şey Yazsaydım o ha· 

karşı sevginin miyarı şudur: Mil· nün icabettir • Sovyctler Birliği, l'..<>manya ile 
Jet ve memleketimize dost olan d'~i bir cok lü· yapacağı kaı-ı;ılıklı yPrdını 
millet ve memfoketlcre knrşı zumlu kanun· paktı nınkabilinde Besarab -
doıthık ve sevgi beslemek; düş· !ar yüksek tas- yayı istirdat etmek ve Roman· 
manlık edenlere kar~ı da, sade· dikinize maz • yada sağlam askeri noktalar 
ce husumet ve nefret duymak 1 har o.!du>. Ht~ Başvekil Doktor Refik Sa.vaam elde eylemek fikrindedir. 
bir Tiirkün, Türkiyeye düşman kfrmetinize düsen vazife de on- csayiş ıınemnuniyet v~recc,'t bir Böyle bir bal l\I•cnrlstan i(iıı 
bir millete, şu veya bu sebepler- ı ları iyi, mllletim'zin nef'lne uyar haldedir. Yapmakta ol<lukumuz tehlike teşkil eder. Alakadar , 
le sempati beslemesini benim ' sekil.de tatbik etmektir. müşahedeler bize şu kanaati ver· 1 iki memleket matbuatında Ma· 

1 Felaketzede yurtdaşların 
Milli Şefe telgrafları 

,saırıve 'k hi N . ce.a eş hayvan da· • azıııği k b 1 isyan ed . 8 u. etmem diye 
htddet' erdı. ~şege karşı hiç bir 

1m ve kınını ı d ğ · · Vaz.~eçtim Al o ma ı ı ıçıu, 
acıy · '."~ nıılletıne de 
nı 2~: Engızısyoıı zulüınleri-
1• ,; ncı asırda tekrar """at:ın 
.,,.ence k ı ' ' 

d t amp arında, kaç scne-
ır ıs ırap 1;, b dı b çc en, u nıillet şim-

l~ın:ş•~:.. a'illi;ı bu zuıünı kamp-
h .. muş olan Alnıan<·acıa 

er ı:un kem . . b" , ' 
karıık T· erını ıı·az daha sı· 
ha· 1 o unıe, sefalete, hezimete 

zır anıyor O . . . • nun ı\:ın Nazı 
:r.açaVTasında ~ıkan ka .; t·· 
d,•n d 1 , rı .. a ur -
h r 0 ay 1 Alıııau milıctini de 
~ ~.~retc değil, ıııerlıamctc Jayik 

ı:oruyorum. o nıillct b' 6cr · . . , Jr avuç 
cnnın ıd;.re~i altında •a -

nıa!;a ~haınmill ettiği i~ir?, ;:. 
~en b~ıasını bulmuştur ve Nazi 
ıdurcsınde ya~ıyan Yahudiler -:en, Çeklerden, Lcblcrdcn son-
a, en acınac.k lıalde olan da 
Alnıan millctiJir. 
Alınan gazete•iııin bu küstah 

ve reo;il karikatüründen mes'ul 
olan N · ,. · lfar azı reıınıı ve hükumetidir. 

k ıı ~aıııanında, Almanyada en 
11 ı bır ••nsör mevcut oldugu· 
g,oı n · 1 . . : ' Uf.iur o n:.asa dahi, biitün 
~~~1tlel~r ve <;azctccilt'r, Nazi 

J ırnuın elinUcdirlcr p 1· , 
\ıc hti.' . . • a.r ıuın 
tırı b'~umetın ısteıncdiği tek sa
ikt!:ı 1 ~ ~a7..~~.azıur. Almanyada 
lllaii ~:~~ t~gum bir gazeteci, 
tek b" rının. ho~~na gıımıyc
knı;, ır t~k kelune ıçin, işkence 
.., P_ına aıılmak işten bile ol
f atıı:ını korka korka kulağıma 
ı • damı~tı. Demek ki T"' k" 
at-1ı· d , ur ıye 

-• ın e yapılan bütün düş • 
lllanca P~pagaodalu gibi bu 
~ k~ıkatürii de Alman hü

tinın ve N az.I Sefleri.nln e-

aklım almadığı gibi milli vic· :Memleket iç'nde emniyet ve ( Aı ka,,ı 3 ür.cü snyfadaı caristan ile Romanyanın mü· 
dan, milli şuur da kalıul etmez. . nasebetlerfoin iyilc~mcsi ihti· 
Denim dostluğumu ve sempati· k 1 k mallcrinin mevzuu bahsedil· 

~ı·k~::;:u~::t o~:!~~ ~~;~~~ ft 1 manya a ~ r!J rs 1 z 1 ,' 1L~~:ı~~:~,~~~~!~u;i~e~t~e:~:. __, ğe hüı'mct ve sevgi göstermeli· R U IJJ • . -
:1~~~1:d":1!.11";:.:;:~ bı~~r~::11~ J Bir kaç vapur 
den yeni çıkmı~tık. sııaıumız, Ordunun kuvveima- daha battı cephancmjz, paramız yokıu. Or· 
du, yeru tensık ve teçhiz edıli- ' 
yordu; kı~ başlamak iizere idi; • • çok azaldı . 
Türk ordusu ve milleti, asla. ye- nevıyesı 
ni bir h.ırbe hazır değildi. Al • 

nıan sefiri biie, lıu vhziyette, Ttir- ---------------

::):ı~~ıi~~:b~,:Iı~~~o;~~ı~C: lı·ngı"lı·z vralı askerler arasındaı 
manya, l\larne meydan mu.hare- l'- 4 

besrndM sonra boıut~n vazıye· Nevyork, 18 (A,A) _ Nevyork layısile trorek~~e g"':mck he • 1 
tini dii,eltnıek ve kend i.ini sı - Times .razetesinin Berlindeki men hemen bu zarw et h,~Jindc 
kıştırc.n İn.ılliz, Rus k'L;vv'"tlCl'i- '"" 1 akt d · - . . h t bu unm a ıı. ni ilznimize yollamı;k iç:n, do· başmııhanırı FolLsC us gazc c - L ~• 1 . "t . 

sine şu vaz.yı göndemiştir:. Gerek teı'.'.""l crın ınu .eır:~aı naonıamızı K;ıradonizc çıkarttı , ,. · •hf 
1
, yen tekerrüru, gerekse ınt:zar 

ve Aıman amirali, Rus sahille - B.r tardtan Alınan m, '; ',e- d ,.· d layıı;ile orduda kuvvri 
rinc ve ı:eınılcriuc taarru~ ede· rinde büyük bir taarruza ı;ırı~· evr~sı 0 • . ib t ! 
rek bizi kahbl'ce harbe soktu. m•nı'n f"'·dası h'kkında l·aror- m:ıncvivenın ve ınzı a ın aza • 
A ', .,u '.. •• 

0
• • • '. ~ ır.ası Alnıanlara askeri bir g~y· şa;;ı yukarı, bir sene müd<let!e, sızıık hul:ıım surmck.e, d;.ı:er ta· k 

3 
.. • f d ) 

Almnoyadan silah ve cephane raftan ise dahili sebcl)ler d<.>· (flr ası ımcı. ~aıı a a 
bakımınd:ın hiç yardıın görme
d~n Kafknsyad,, Irakta, Yemen· 
de, ~üvcyştı-, Çnnakkaleı!e, Y•l· 
ı:ız sın<' ve sHngiiınüzle harp ct
tık. (Aifedersiııiz, askeri müze· 
den fanukkaleyc göncierilen es
ki topları unuttum) Yüz binier· 
ee zayiat verdik. Ordumuzun en 
kıymetli unsurJ:ırı, ıstl'f Aln1an
yava ''artlım içiıı eriyip gitti. 
Sırbistan yolu açıldıktan •onra 
d~, bi-r mik.tar silfth, n1alzi!ıne ve 
bırko• batarya Alman ve Avus· 
turyo • Macnr ar;ır top(usuna 
mukabil, kendi cephclerimizde 
bir milyonu geçen İngiliz, Fran· 
su; ve Rus askerini meşgul etti-

( Arkaaı 3 üncü &ayfada) 
ABİDİN DAVER 

Romanyayı müdafaa 
edece~( müstahkem hat 
Macaristan 

Rumenler 
ve Sovyet Rusya hudutlarında, 
yeni müdafaa hattı yapmışlar 

Londra, 18 (A.A.) - Burada· 
ki Romanyalılar mahfilinde Ro
manyayı şarktan veya garpten 
gelecek ta.arruzlara karşı masun 
bir hale koymak için Rornıınya-

da mükemmel bir çukur, tank 
tt';akları ve tabyeler şebek.,si 
inşa edilmiş olduğu beyan edil
meklooir, Bu müdafaa haitı, he-

(Arkaoı 3 üncü sayfııd~I 

Bir Alman tahtelbahiri 
Norııet; vapurunu torpilledi 

?.ladrit, 18 (AA.) - Norvl'Çin 
1590 tonluk F:ıgcrshcln vapuru 
Biskayakörfe<inde bir Alman 
de.ıizaltısı tarafından torpıllen -
rni.ştir, 

Brüksel, 18 (AA) - 3405 ton 
hacmindeki ve Josephine Char
Jo. te adıı~daki Belçika bayrağını 
hamil vapur, İn~iltercnin cenu· 
bu şarki sahillerir.de bir maync 
çarparak batmıştır. Tayfasından 
dördü telef olmuş:ur. 

Stokholm, 18 (A.A.) - Alman 
bandıralı 2342 tonluk Au,ı;ust 
thyssen vapuru bugün Bitbottnie 
körfezinin cenup kısmında may. 
ne çarpmıştır. 

--0011>---

Mısırda yapılan 
dostluk tezahürü 

Kahire, 18 (A. A.) - Zaaga
rane saravında. veliaht Prens 
MehmEt Ali'nin Fransa - Mısır 
komit.siyle İnııllt re - Mısır bir
.ı ğinin himayelerinde parlak bir 
Fransız - İne-iliz - Mısır dosUuk 
tezahürü yapılmıslır. 

(Arkası 3 üncü ıayfa4a) 

Niksar v~ Erbaada hergün sar .. 
sıntı oluyor, Sivasın zayiatı fazla 

Ankara, 18 (A.A.) - Reisi 
Cumhur M"lli Şef İsmet İnönüye 
İskenderundan a~ağıdadti telgraf 
Pelmiştir: 

Milli Şefimiz İsmet İnönü, 
Gördüğümüz felfıketc karşı 

bütün yardudırile sızılarımılll 

dinc!_irip ~izi göğsün<le ta>,ıyan 
hukumetımıze son:;uz minn€t v<' 
şükranlarımızı arzedcriz. 

Erzincan fclaketzedelcrı 
Erbaa. 18 (A.A,) - Dün gece 

5aat 11,15 geçe merkezde biri 8 
(Arkası 3 ilneü sayfııda) 

Şehrimizdeki yardım 
cemiyetleri biı·leşti 

Dün partide toplantı yapıldı 

Din ııopılıın toplantıda bulunanlar 
(Yamı 2 ncl sayfa.da) 
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ı. LEii ı 
GENÇ OSMAN 

Bugün vegarın[ı"i ·ıt "I Yardımda 
İstanbula çok 1 ngı er~ ve İstanbul ltr 

Çocuk Esirgeme kurumuna dair 
Yazan: M. Sami Karayel 

- Fransaya ıhra- .1 l b ta koyun geliyor mı gon a aş Nasuh Paşa; padişahın huzurun
dan çıkıp sarayına gitti 

Fiatlar dün düştü, daha 

da düşecek 

cat art1vor 
Yalnız dün 15u bin 
liralık mal gönderildi 

- Mehr.ıet Girayı Ali Osman 
tahtına çıkarmak niyetinde imiş 
,çliye söyler dururlar padişahım. 

Sultan Ahmet, bu cahiıane id
dialara itimat ederdi. Nasuh pa
şanın ıkatliııe bunwı senet itti
haz edemi 

Halbuki. Nasuh paşanın tedibi· 
ne zemin olabilecek. makbul ni· 
ce cinayet ve hiyaneti vardı. 

* Nasuh paşa; padisahın huzu-
rundan çıkıp sarayına gitti. 

Paşa, padişahı bir tü:,tü yolu
na getirenremisti. Defterdarın 
boynunu alamamıştı. Müftüyü 
atlatamamıştı. 

Fakat; nede nlsa işleri yolun
da idi. Sinop patırdısını kolay
hkla atlatmıştı. 

Paşa; huZUl'dan çıkar çık -
maz padişah, Kıı.lar &ğasına e
ıınir !erini verdi: 

- Lala; Bostancı ba.şıyı çajtır 
bana.. 
Bostancı başı, huzura geldi. Pa

dişah şu yolda iradesini verdi: 
- Yüz bostancı ile git! Nasu

hun kellesini vur! .. 
Diye ü·ade etti. 
Bostancı bası. aldığı emir üze

l'ine derhal yüz bostancı ile Na
suh paşanın sarayına doi'(ru yol
landı. 

Bostancıların İstanbul sokak
larından gidisi herkesi ürkütmüş
.tü. Her halde bu oadişah maiye
ti birisini budamaya ı>idıyorlardı. 

Bostancı başı, maiyetiy~ be
raber bir sıçrayışta Nasuh paşa
nın sarayına gıe1di. Ve muhasa
:ra altına aldı. 

al.tın lira .. 
Bin on ı.ekiz mücevher!'! kı1ıc. 

müteaddit küpler dolu inci, cek
nıı..>celer dolusu eI.ıııas, yakut, 
zümrüt... 

Mahzenler dolıu nadide halılar, 
anbarlar dolusu nadide kıı:ınaş -
lar, bin yüz cins at, on sek_z bin 
<i~ve. dört bin katır, altı bin 
öküz, bes yüz bin koyun .. Ve bir 
rok emlak ve çiftlik ... 

Görülüyor ki, Nasuh paşa; bir 
İmparatorda obnıyan malama
likti. Boş oları devlet.n hazinesi 
bu paralarla doldu. 

Nasuh paşanın ıdamından son
ra; Mah Firuz Sultan ve Kızlar 
af(ası derhal harekete geçmişler
di. Kendi adamlarından birini 
devletin başına getirmek istiyor
lardı. 

lVlah Peyker; paşasının gaybu

Bu ytl hayli yüksekten açı • 
lan kurbanlık koyun Iiyatı~ın. 
AnadoJ.udan, billıassa Konya, 
Adana ve diğer cenup vilayet!e
rimizden trenle şehrimize fazla 
hayvan gelmesi üzerine düşmü:ı
tür. Bir kaç ııün evvel 14 - 24 li
ra arasında olan kurbanlık ko -
yunlar dün 10 - 20 liraya cnıniş
tir. Yolda bulunan vapurlarla 
Karadeniz vilayetlerinden de 
mühim m ktarda kovun gelmek
te oiduğundan fiyatların bugün ve 
yarın daha ziyade düşece_ği mu
hakkak görülmektedir. Buı.t_n 
trenle koyun ;ıelcceiii ııibi -kovun 
yüklü olan Karadeniz vapuru da 
varın sa balı limanımıza ııelıniş 
olacaktır. 

betine son d~recede üzülmüştü. V I L ıı_ ,_,
1 

ET 
Paşasının sayeşindz bir çok al- /fo. 

tınlar ve elmaslara malik o1ınuş
tu. Vali bayramda Bursaya 

gid~cek 

\. Son günlerde Fransa ve İn
giltereye ihracatımız çok art
mıştır. Dün, bir gün içinde 150 

1

) bin küsur liralık ihracat yapıl
mıstır. İngiltereve ıç fındık, 

kendir, keci kılı, kuş yemi,(! 
Fransaya fındık. tütün ııönde
rilmiştir. Dün İtalyaya da 
deri, börülce. keçi kıu, yumur-

1 fa yollanmıştır. 

"-- rf} 
Bir T<..vjh 

Muharrir Naki Boranın ve ga
zetemize intisabı olauğunu ötede 
beride iddia ectiğıni işit.ığimiz 

Bülend adlı bir gencin cİkdaın. 
müessesesile hiçbir alfıkaları bu
lunmadı ,l"ını görcitiğümüz lüzum 
üzerine tavzih ve iliın ederiz. 

MÜTEFE.RRli< Her ne kadar Mah Peyker; a
sıl emeline muvaifak olamamış
tı. Fakat; Sultan Ahmet, bir kaç 
kere Şehz~de Mustafayı katlet -
mel!e kalktığı vakit Sultan ha-

Seker bayramında Bükreşe git· 
mis olan Vali Vn Belediye reisi 

Şirke.fi Hayriye bayram 
tarif esi 

nım Nasuh paşa vasıtasiyle pa- Lı'.ıtfi Kırdar kurban bayramı ta-
ili'"8hı teskin eylem ·şti, tilini de Bursı.da· 2eçirmevı ka-

Maza,llah! padişah, şehzade . rarlaştırmıstır. Bu akşam veya 
Mustafayı katlettirmiş olsaydı ye-j yarın sabah şehrimizden harek<'.!t 
ııiıne velialıt olarak ortada Mah edecek oıan valimiz hem isti; a-
Firuzun Gene Osmanı kalacaktı. hat edecek ve hem de Bursa Be-

Orlada dönen bütün fırıldakla- leclivesı ile mü,tereken •Ul:.ıdoğ• 
ra raimıen 1'..ı:ı.h Firuz Sultan ve da yapılması kararlaşan büyük 
hempaları emellerine muvaffak ve modern otel projesi üzerinde 
olamadılar. Bursa valisi ile temas edecektir. 

Sultan Ahmet. Mısır valisi bu- oo---
hınan Kolkıran Mehmet paşayı ve- 1 B E L E .,. l y il 
ziriazam yaptı. Gene padişahın Kol "" __ _ 

Sirketi Havriye, dört ııün ba:v-
ra1 , la tatbik edeceiH pazar ta
riie~!..ıden baska, bu günler zar
fında Anadolu Kavaihndan köp
rüye her akşam saat 18,30 da 
Yukarı boğaz iskelelerine URra
mak ve sonra köprüye gelmek ü
zere bir ilave oostası yapmağa 
karar verm stir. 

---000-

.~omanya keresteleri Or· 

du ve Giresuna yollanıyor 
Şehrimizde zelzele felaketzede

lerine yardım faalivetine devam 
eden büyük komite dün de vali 
ve be;~diye reisi Lütfi Kırdarın 
re.slit:iade toplanmıştır. 

Şehrimizde okuyan çocuklar· 
dan aile veya velilerı felakete 
kurban gidenlere, nihari iseler 10 
lira v~rilmes , geceliıerin de 
mektep taksitlerinin ödenmesi 
kararlaştırı<lnıstır. 

Romanya hükfuneti tarafın • 
dan gönderilip şehrimize ge!en 
kerestelerdeıı 10 vagonunun G.
resuna 10 vae:onunun da O.'Ciu
ya sevkolumnaları muvafık gü -
rülmüştür. Bunlar, ve piyasa -
mıu:lan satın alınan mühim :mik
tarda inşaat malzemesi ile çivi
ler pazar güııü vapur:a limanı -
mızdan sevkedilcccktir. 

Pazartesi gününden itibaren 
şehrimizdeki bütün emliık sa
hipleri de komiteye davet oluna
caklardır. Buniardan kira be
delle;·inderı muavyen birer nis -
bette tcberrü<ic bulunmaları 
rica olunacaktır. 

Ş.:hr mizde toplanan paraların 
vekünu dün aksam 893 bin 391 
lira 9 kurusa hali~ olmuştur. Ta
ahhüt edilip de henüz yatırılma
:ıms olan teberrüat ile beraber bu 
vekun dün aksam bir milyon li
rayı geçmL• bulunmakta id .. 

Al>Ll 'f ~ --· ---
Hukuk mchkeme!eri bir 

binada toplanıyor 

Y .,Uarda ne zaman başı boş 
dolaşan, yeri yurdu belıisiz, di
lenci çocuklar görsem aklıma 
cÇocuk Esirgeme Kurumu• gc· 
lirdi. Aradıı srrada iyi kfığıda fo
na basılmış bir mecmuasını gör
düğüın hu kurumun ne yapf-; 'lll 
düşündüğümde oiurdu. r. " u 
düşündüklerim çok büyüktü, fa
kat kurum da pek küciikmüş, .. 

Erzincan felaketi münnsebeti
le, yetim ve yoksul kalan Türk 
yavrularıı.ıın kı•pılara ycrJeşti -
rilmesini tavsiye eden gazet&
lerio yazılarını oku'.!uğum za -
ınan da, bu biçare tavsiyeden zi· 
yade bunu tavsiy·e edenlerin fi· 
kir kıtlıkiarına acıdım ve gene 
Çocuk Esirgeme Kurumunıt ha
tırladım ve yirmi senedcnberi 
Zümrüdüanka gıbi ancak adını 
duyduğıµnwı: ve eser diye mec
muasını gördiiğümüz bu kuru
mun bu bü~'iik acı münascbetile 
kendini göstermemesine ~aştım. 

Nihayet kurum kendini göster
di: Zelzele felaketine uğrayıp 
yetim ve yoksul kaian ancak iki 
yöiz ~ocuğa bakabilirim!. Dedi. 

l\Iııhtcnm Emin Sazakın, B. 
1 l\1, l\Icclisi kü-rsüsünden: •Ancak 

200 çocuğa bvk,;biiiı-iın dh'l>n bir 
müesscı;e utan lıdır!• itabını 
fazla sert bulınaı<ıa b~rabcr; an
cak 200 çocuğa b.nkabileceğini 
söy!iyen yirmi senelik bir mü -
esse.enin de bu t~ahhüdile ifti
har edemi veceği pek 3şik3.rdır. 

Seııel::r~cnberi Zlimrüdü~nka 
teiakki ettiğimiz Çocuk Esirge -
me Kurumımuıı bu miiddet zar
fında bo~ durmadığı ıla muhak
kaktır. Nasıl ki, birçok hatipler 
söz alarak bu cemiyetin elinden 

Yardım cemi. 
yetleri birleşti 

geleni yaptığından sitayişle hah· 
setmişler, bir mebusumuz da: 
•Daha ne yapsın?• Diye haykır
mış, Dr. Fuat Umay Amer;Iuıya, 
Hlndislana kadar gitti. Hiçb.r 
şey yokken bu müessesenin esa
sını kurdu.• 

Değil Amerikaya, Hindistana, 
Cenup kutbuna kadar gidip hır 
müessesenin esasını kurmekla iş 
bilmiş sayılmaz. İş, esası kuru • 
lan bir müesseseyi her sene bi -
raz daha büyütmek, genişlctınelı. 
faaliyetini artırmaktır. 

Bugün iki yüz çocuğu barınd~. 
mağa çalışacak .Muhterem Emin 
Sazak gibi muhabbetli, vicdanlı 
daha b.rçok .-ataııdaş bulabıli • 
riz . .Müessese demek, hele yir • 
mi senelik bir müessese demek, 
hiçbir \'&tandaşın yapamıyacağı· 
nı başaran bir teşekkül demek· 
tir. Yirmi senedenbcri hükı'.mıet
ten, halktan azami yardım gö
ren bir nıücssesenin ancak iki 
yüz çocuk barındırırım demesi 
hiçbir şey ifade elmez. Bugün 
biz, Fuad Umay gibi ideaıist, 
bir doktordan, yirmi senedenbe
ri kendisini bu kuruma vakfet • 
nıiş olan bir ieşkiliıtçıdaıı: İki 
bin çocuk barındırırım demesi
ni beklerdik. 

l\iuhterem Emin Sazakın şid· 
detli sözlerine mukabele edip bu 
kurumun bugüne kadar yaptığı 
hayırlı işicri &ayıp dökmek gü
zel; fakat beş sene sonra bu mü
essesenin iki bin çocuk barındı· 
racak bir teşekkül haline konıııa· 
sını temenni etmek ve bu yolda 
yürilllleğe başlamak daha güzel· 
dir. 
• SELAMİ İZZET SEDES 

\Kanape altından 
çıkarılan kadın Saraydan ic;eri ,ııiren Bostancı· 

!arı Nasuh paşa. penceresinden 
ııörmüştü. Olduğu yerde dona 
ka1dı. 

Kıran Mehro2t pasa yı sadrazam O b.. I . 1 
yapması bir tesadüf eseri degil- lo US erın yo U ı

D;:.HIZ 

Tırhan vapuru dört güne 
kadar ge!iyor 

Vilayet konağı yanındaki es.ld , 
$lirayı Devlet binasının tamiratı .uün partide yeni birlik Kendisinin arandığını 

Paşa; Bllkasında kürk harem 
dairesinde istirahat ediyordu. Bos
tancı başı harem kapısına ,ııelr 
di ve b~ırdı: 

- Destur .. 
Bu ses padişah desturu ldL Ha· 

rem, kadın, enkek dinlemezdi 
Elinde kement Nasuh paşanın 
odasına giren Bostancı başı ma
iyetiyje paşanın karşısına dikil
diler. 

Nasuh paşa; başına geleceği 
anlamıştı. Derhal old$ yer
den fırladı. 

Bostancılar paşanın yerinden 
kalkıp doi!ruhnası üzerine laf 
söylenmeden kemendi boynuna 
taktılar ve bir anda bol!dula.r .. 

Nasuh paşa; öbür dünyayı boy
!tanuştı. Harem dairesinde bir va
vevlı\ drr ko?tu. Fakat; Kimse 
kimseyi dinlediği yoktu. 
Paşanın azılı maiyeti Bostan

cı!.ar tarafından tevkif edilmişti, 
Yalnız, paşanın kahyası padişah 
.tarafından verilen emir üzerine 
serbest bırakılmıştı. 

Nasuh paşa; emsalsiz bir servet 
sahibi idi. Devlet hazinesi bom 
boş olduf(undan paşanın metru
katı işe yarıvacaktı. 

Nasuh paşa, kemend ile boğulup 
atııdıkıan sonra, kahyası islnta
ika çekildi. 
Padişahtan aldığı irade üzerine 

kahyaya soruyordu: 
- Paşanın metrukatı ba iradei 

padişahi devlet hazinesine terke
dilm 'ltir. Nesi var nesi yo.k der
ha.l bir liste tanzim ediniz. 

Kiıhyarıın listesi mucibince pa
şanın metrukatı şunlar olduğu 
anlaşıldı: 

Bir buçuk milyon altın para, 
b T buçuk milyona yakın gümüş 
para; cem'an yeklın üç milyon 

dL . Mehmet pas~nın sen~s:nı deg· "tirilmiyecek 
padısah olduf(u gundenberı ışılı- 'I' 

vordu. Sonra; Mısır karma, ka· 
nsık bir ver olduğu halde paşa, 
buraya çek.: düzen ve:mişti. Bü
tün hırıltıları ortadan kaldırmış
tı_ 

Yani, Kol Kıran Mehmet pa· 
şa; Vüzera içinde ahlak ve nımıu
sivle teferrüt etmis bir zattı. Pa
şa, rastgele adamlardan değildi. 
O, kansık asırda kisvei fazilet 
ile temeyyüz etmiş bir münevver
di .• 
Osmanlı tarihinde asl'i marazın 

ilk müşah!-ıs makamında teb
cil olunmaj'!a sezadır. Vakia 
sadarette ve serdarlıkta büyük iş
ler göremedi. 

Lakin, kabahat kendisinde de
ifldi. Cev.lıeri iktidar ve fazile
ti asıl :Mısır v alilij!inde zahir ol
mu.ştu. 

Evvelemirde Melmıet paşa, ec
nebi devşirmelerden değildi. a
nası! ve ecdattan Anado)ulu b.r 
Türktü. Fethinden sonra lstan
bula ııelmiş bfr ailenin çocuj'!u i
di. Babası Demir idi. 

Genç yasında babasıııın dük
kanında demirci! ,k yapardı. Meh
met oaşa, gcnçliğ'inde fevkala
de güzel bir delikanlı idi. 

Sultan Ücüncü Muradın gözüne 
ilismi•. enderüna alınmış id'. Si
liıhtar lığa kadar ~erfıkki etmiş, 
Sultan Ahmet devrinde bin on 
beş tarihli büyük cıkmada (1) 
vezaretle Mısıra vali ol:ınU$ idi. 
Mülkü idarede acemi olan Meh
met paşa, iktidar ve ehliyet iti
bariyle bilcümle meydanı umu
ra nü:munei .imtisal olmu~u. 

(Arkası var) 
(1) Çıkma demek çrrak olmak 

azad olmak demektir. 

Otobüs komisvonunun dün 
mukarrer içtimaı yapılamamıştır. 
Otobüslerin Beyol(luna çıkma vol
Iarının şimdilik değiştirilmiye -
ceğl anlaşılmıştır. Diller taraf
tan cdolmus• nakl'yatı yapan 
taksi sahiplerinin zam talepleri 
ıie uygun görülmemiştir. 

Ucuz ekmeklerin sırrı 
Pazar yerlerinde narhtan çok 

eksik fiyatlarla el;mek satışı 
yapılması Belediyen.n nazarı 
dikkatini celbetmiştir. Ekmek 
fiya.Uarının 10 kurusa bile idare 
etmediğin] iddia eden fırıncıların 
bu hareketleri hakkında esaslı 
tetkikler icra olunmaktadır. 

Yağ'ar etiketlı olacak 
Sehrimizde tootan ve pera -

kendc satılan tekmil yağların 
üzerine etiketler. konu.tması Be-
lediyece mecburi tutulmuştur . 
Bu et keUerde vnğların cinsi ve 
evsaflariyle fivatl~rı yazılacaj:!ı 
gibi ayrıca ne derece ve nisbette 
mahlüt o!du~u da vazıhan ııöste
rilecektir. 

Belediye yeni statlar 
yaptırıyor 

<Dolmabahoe• de inşa edilecek 
olan yeni cŞehir stadyomu• n
dan maada muhterf semtlerde de 
küçük cStadyomlar• vücude 
getirileceğini yazmıştık. Birer 
ckartiye stadı. halinde buluna
cak olan bu veni sahalardan •E
YÜP• teki için b r bostan yeri 
münasip görülmüstür. Burası 
istimlak edilerek ise başlanacak
tır. 

IKDAM'IN Edebi Tefrikr:aı ... ~..,-joii;---. 
lelacele, mağazaJM·ı, teçhizatı, 
yemleri ve yiyecekleri yakarak 
orduyerinl terketti.klerine göre 
Şalona gelecek miydi? General
lere a:fedilen µ!anlar üstünde 
gene ipotezler, mütezat fikirler 
serdedilıniye başlanmış\;. Dün
yadan aynlıruııa bonziyen Moris 
ancak o zaman Paristeki h&di -
satı öğrendi: Zafere kani olan bir 
millete bozgun haberi bir yıl
dırun l(ibi inmişti; sokaklardan 
hey~.can taşıyordu, meclisler iç
tima.a davet edilmişti, plebisiti 
"apan liberal kabine düşmüş, 
imparator başkumandanlıktan 
azledilmiş, başkumandanlıgı ge
neral Bazen almıştı. 

- BOZGUN 

7 nci de bir fırkasın<ian 
mahrum ol.:ırak gelmiş ve fır
kasını da parça parça Rems 
de bugün bulmuştu, kuvvei ma
neviyesi kırJttı; ihtiyat kuvvet
leri de dahil çok çok yirmi bin 
kişi idikr. Bu çavu.ş münakaşa
ya karıştı, orduva hakaret etti, 
derleme bir alay insanı, masum 
bır sürüyü sersemler katliam 
eclilmiye görıdcriyorhırdı. İki 
barjua mes'uliyea üstlerine sıç
ratmak endişesile sıvışt!lar. 

Moris çıktı, .ııazete aradı. Ala
bildiği gazeteleri ceplerine dol -
durdu. Şehrin harikulade ııüzel 
ağaçlıklı yollarında hem yürü -
yor, hem okuyordu. Alman or
dula.rı neredeydi? Ordulac ..... 

ki yok olmuştu! İkisi herhalde 
Metz civarında olacaktı. Birin
cisi general Ştaymeçin kuman • 
dasında şehrin miidafaasına me
mur edilmi.şti; ikincisi, prens 
Fredrik - Şarlın kumandasında 
olan da., Paris yolunu kesmek 
üzere, Mozclin sağ kzyısından 
Bazene dojtru ilcrlemiye çalışı
yordu. Peki amma ya üçüncü or
du, Prusya veliahdinin kuınan
das.ndaki ordu, Fröşviller ile 
Vissenbur.ıı'da galip gelen 1 in
ci ve 5 inci kolorduları takip e
den üçüncü ordunun bulunduğu 
hakiki yeri ve biribirine Z>l k.ö.r
makansık haberler arasında öğ
renmek kabil olmıyacak nuydı? 

Aoıı.ba h.;J& Nanı;ide miydi? A-

Ayın on altısındmberi İmpa
rator Şalo,n orduyerinde bulu -
nuyordu, bütün gazetelcr ayın 
17 s:nde toplanmış alan büyük bir 

' encümenden bahsediyorlardı. Bu 
encümenin topl~tosında Prens 
Naooleon ile generaller de bu -
lunınuştu; ancak verilecek kat'i 
kararlar üzerinde .a:nlaşamıyor
lardı; bunun haricinde: general 
Troşü Patis kumandanı olmuş
tu. Mareşal Maık-Mahon, Şalon 

Karaya oturan ve kurtarılan 
Tırhan vapurunun vııraıarı ta
mamen kapatılmıştır. Vapur bu
gün Alanyadan Alemdar !ahlı • 
siyesinin yedc~e olr.rak lima
nıır.aza lı.:ıreket edecektir. Vapu
run dör.t gün sonra limanımıza 
geleceı'ti tahmin olunmaktadır. 
Vapur der ha.! .lıa vuza alınacaktır. 

Geciken vapurlar ge:

meğe baş 1adılar 
Karadenizde ·bu>unan ve fırtı

na yüzünden geciken vapuriar
dan cKaradeniz• 6 gün rötarla 
yarın sabah ,izmir• 5 gün ve 
cüumtwriyet. 3 ,ııün rötarla pa-
zartesi, •Tarı• solı günü limanı-

1 mıza geleceklerdir. Ege ve Ma!'
mara denizlerinde lodos fırtına
sı vardır. cAnafarta• vapuıu 
üç ve cDıınılupıll<'ll'• vapuru da 
ik. ııürı rötarla yollarına devam 
ebnektedirler. 

Fırtına vüzün<kn vapurlar li
manlarda kalıp istaııbula g>ele -
mediğindcn önümüzdeki salı 
gü.nkü Mersin postası yapılamıya
coktır. Kömür getirmek üzere 
Zonguldağa Pid<>n .Samsun• va
puru önümüzdeki hafta Akde -
niz imanlarında biriken ibra -
cat mallarını taşıır.ak üzere İs
kenderuna bir ilave se!eri yapa
caktır. 

Kurbanı iyi günlerin;ıize şük -
retmek için keseriz. iyi günlc
Timizin uzun sürnıesi için ha
vada, karada ve denizde kuv- ı 
vetli bir millet olarak yaşa • 

manuz şarttır. ----
ordusunun ba:;:na geçirilmişti; 
bu suretle İmparator tam.ıcmile 
silinmiştL Bir şaşkınlık. büyük 
bir kararsızlık seziliyor. her sa
at biribirlerile mücadele eden 
biribirlerine zıt emirler geliyor
du. 

Ve herkesin ağzında hep aynı 
sual vardı: Alman orduları ne
rede? S2rbest kalan Bazen Kuze 
taraflarında ric'atini hazırla -
makla meşgul diyenler mi doğ
ru söylüyordu, yoksa Mctzin alt 
yarımda muhasara edildi dıyen
İer mi? Dev;;mlı bir şayiaya gö-

bitırnişt r. Binarun dahili b"2:ı bo-
1 

ya işlerinin ikmaline çalı;şılmak
tadır. Bunların da tamamlan
masını müleskip bir kuınu Sul
tana.lıınctteki tapu binasında, d.
jter kısmı da Adli ye<ie bulunan 
12 Asliye hukuk mahkemesi bu 
binaya naklediıecektir. 

Olünün oaltosunu aşıran 

kadın 
Bahtiyar adında müt.eaddit hıl'

sız.J.ı.klardan sa-bıkalı bir kadının 
dün tJ çüncü suılı ce72 mahloeme
s nde yeni bir hırsız ık su~n -
dan mıu.hakemesi yapılmıştır. Bah
tiyar bu defa işlerini gördüf(ü 
hasta ve kimsesiz bir kadını, 
biı, ı;:ün ölmüş bulunca hemen 
paltosunu aşırmış ve satmak is
terken yakalaımuştır. Mahkeme, 
suçu sabit olan Baht'yara 5 ay 
7 rün hap1s cezası vemuştir. 

.. vLılıS 

Bir tüccar kaza i!e ken• 
dini vurdu ve öldü 

Şişlide Halaskar Gazi caddesin
de Menekşe apartmanında otu -
ran T.ftik tüccaı·larındarı Ropen 
oğlu Berç tabaııcas:nı karıstı-
rırken silah ates alınış ve çıkan 
kurŞUnla yaralanmıştır. Berç te
davi için kaldırıldığı Şişli has
tahanesinde dün ölmüştür. 

ıkı parmağı parçaiandı 
Küçük Mustafa paşada Ma -

rangoz atölyesi sahibi Anastas 
cab~ırken elini makineye kap
tırmış ve iki parmağı yaralan
mıştır. Anastas Cerrahpaşa has
tahan~.ne kaldırılmıştır. 

re de ayın 14 ünden 20 sine ka- 'ı 
dar büyük bir muharebeler ol
muş, kahramanca müdafaalar 1 
yapılmıştı. Bir hafta devam eden ı 
bu şaviaların neticesi ta uroklar
da siddetli silah sesleri duyulup 
söndü. 

gene gazeteleri aldı ve Cumhu
riyete şiddetle muhalif bir parti
nin gazetesinde gözünden ka -
Qan bir makaleyi gördü. Birden· 
bire her şey meyda.rıa çıktı Ayın 
17 sinde Şalonda toplanan encü
mende Paris ordusunun ric'at! 
kararlaşmış, İmpa.ratorun Pari
se dönmesini hazırlamak için de 
General Troşü başkumandanlığa 
getirilmıştL Fakat gazete bu ka
rarların, İmparator<> ve;<alet e
den kraliçe ile yeni nazırın al • 
d:kları vaziyetler karı;ısında su· 
ya düştü.tünü ilave ediyordu. 

Kraliçeye göre imparator Pa
riste göriilecek olursa ihtilal çık
ması muhakkaktı. Söylendiğine 
göre: cTüilöri sarayına sağ gire
mez! • demişti. İnatçı iradesile 
ilerlemek, Metz oı·dusile birleş
mek arzusundaydı; esasen bu 
orduvu Harbiye Nazırı General 
PaJikoy takviye ediyordu, Ge -
neralin Bozana yardım edebil • 
mek için yıldırım h z!le muzaf
fer olacak bir de planı vardı. 

Moris yolgunluktan bitap bir 
tahta kanapeye o.urdu. Şehir her 
zamMlki gibi idi, günlük haya - 1 
tında hiçbir de,l(işiklik yoktu. 
Dadılar, güzel ağaçların altında 
rocukları gözlüyorlar, irat akar 
sahibi kii>Çükler h<>rııünkü gibi, 
ağır ezgi dolaşıyorlardı. Eline (Arkası var) 

idare heyeti seçildi 
!stınbul !lkokullarına devam 

eden yoksul çocuklara yardım 
için her kazada yeniden teşe:kkül 
eden cemivetlerin mümessilleri 
dün C. H. P. İstanbul Vilayet 
idare heyeti reisi Tevfik Fik:.et 
Suay'ın başkanlı~ında toplan -
ını..<tlar ve 16 yardım cemiyetinden 
müteı;eld:il (İstanbul İlkokul Yok
sul Çocuklarına Yardım Cemi
yetleri Birliği) ni kunnu.şlardır. 

Bu birli:O. C. H. P. Vilıiyet İda- ı 
re heyeti azasından Hiunit On
ııunsu başkanlığında, Maarii mü
dıirü Tevfik Kut, K.!.ılav mü
mess'li adına Atıf Ödül. Çocuk 
Esirgeme Kurumu vilayet ikinci 
reisi Reşit c.ı\•dar, Yardım Ce
miyetleri adına da profe5ör Züh
tü İnhan, kitapçı Ahmet Halt 
Yasarof(lu, mü teahh: t Asaf tan 
müteşekkil bir idare heyetini iş
başına getirmişlerdir. <Hesap 
müfethli~ince de İm:ır Bankası 
müdürü Celiil. lstanbul Gümrük
l<!ri baş müdürü Methi Said'i scç
nıislerdir. Böylece bir ıne:·kez
den idare edilerek yoksul çoouk
lara daha müsmir vardımlard.:ı 
h' 'l1•nııbbilccekt'r. 

A.BİRAD ER 

NİYE DURURSUN? ---·------
.Erzincan fclaketzedcleri i

çin B . .M. l\leclisinde kanun ka· 
bul edılirken mebuslar ara • 
sında kimsesiz kalan çocuklar 
için epeyce gürül!üıü müna -
kaş al ~r olmuş. Eski~ehir !\le· 
busu Emin Sazak: 
- Ben ve refikam ve çocukla· 
rım yaln12 200 çocıığa bakarız. 
Demiş. Bizim Nanemolla, ha

vadisi okuyunca gözleri falla· 
şı gibi açıldı: 

- Ne duruyorsun öyle ise 
a .. Birader. En önce hele sen 
şu 200 çocuğa bakmaktan bir 
başla .. 

Dedi. Emin Sıızak'ın hami -
yoti de, bizim Nanemolla.ıwı 
tavsiyesi de yerinde. 

ESNAFIN 

iHTİKARI 

Beyoğlunda teftiş başlamış 
Fakat, başlaması ile Y ediku· 
leye vanncıya kadar her ta
rafta duyulması bir olmuş. 

Müfettişler bu işi tetkik edin· 
ce anlamışlar ki, bir mıntaka 
teftiş edilirken, diğer mınta-

nasıl anladı ? 
Dün Sekizinci aslive ceza mah

kemes nde. bir suçlu kadın ve 
a.danun muhakemesi yapılmış· 
tır. 

Fotini adında btr kadın bir e
roin meselesinden doıayı aran· 
maktadır. Kadın Koçonun evin• 
de bulunduğu sırada mennırlar 
kapıyı çalmışw ve kadını sor • 
muşlardır. Koço evde böyle b r 
karlın bulunmadığını söylemiş • 
lerdir. Evde arastırma sırasın• 
da memurlardan biri şüphelendi· 
ği kanapenin altına elini sokun· 
ca bir kadın bacağı yak:Jamış ve 
Fol.ini böylece meydana çıkaııl,. 
mıştır. 

Maznun, mahkemede memurların 
}.endisinden Fotini değil Katina 
adında bir kadını so!'duklarını, 
Fotininin ötedenberi kendisinın 
çamasırlannı yıkadığını, kendısi 
memurlara kaoıvı acarken, o gün 
de çamaşır yıkamağa gelen ka
dının arandı~ını anlıvarak ka
nape altına saklanmıs olacağını 
sövlemiştir. Muhakeme Fotini 
hakkında yapılan takibat neti
ces nin sorulması için başka gü· 
ne bırakılmıştır. 

kalara telefonla haber verili. 
yormuş: 

- Dtkkat, teftiş var, etiket
leri derhal normal fiatla değiş· 
tirin! 

Ve .. Miifettişler bir mınta • 
kadan öbürüne gectiler mi, 
daha mürekkebi kurumadan 
normal füıtiı etiketlerle dük -
kanları süslenmiş buluyorla:r· 
mış. 

Bizim Nanemolla bn havadi
si alınca: 

- Tevekkeli boyuna apartı
man yapılmıyor .. 

Dedi ve ilave etti: 
- Şimdi eflake ser çeken a· 

partımanların sırrını anladım! 

GERGİNLİK 

lC AL M A .M l Ş! 

Dolanda ve Belçikada tel~ 
eseri kalmamış. Ajanslar hem 
gerginliğin azaldığını, h<>m de 
88 Alman fırkasının Dolanda 
hududunda beklediğini haber 
veriyorlar. Bizim Nanemolla: 

- Kurban böyle gerginli • 
ğin izalesine .. 
Dedi ve kıtır kıtır gÜlmek • 

ten bayıldı! 
Hakikaten, bu ne asap kuv• 

veti ki, 88 fırka kapıda bek • 
terken şehirler normal, kalb
ler rahat olabiliyor! 



Romanyayı mü· 
daf aa edecek hat 

Bütün yurtta teberrü devam ediyor Avus• 
turalya 10,000 İngiliz lirası teber;u etti 

(B~ tarafı l itı.ci sayfada) 
men hemen tamamile ikmal edil
miş olup .carol çukuru• is -
mivle yaJ edilmektedir. Bu mü
dafaa hattı, Macar hududunda 
Rukovine'e kadar ıuanmakta ve 
Rusyayı Bcsarabyadan ay;ran 
hududu tekibctmekledir. 

keti An.kara, ~8 (A. A.) - Hare - 1 
t 

. an: felakelzetkleriM yurd 
cınde }'apılına.kla olan Ya . para, cş-

at ve yıy~cek maddesi teberrü
ç~~ bu"'!l' aldığnnız haberler 
. um vılavetinde :rnerlrezde 7213 
~· Sungurluda 2612 lira İski
ııte 1750 lira, Osmancık!~ 2021 
Ala, Mcrzifonda 2040 lira ve 
Vil~cada 6.20 olmak üzere bütün 

aynt ıcındeki ııara tebe ·· t 
Yekunu 16.312 liradır rrua ı 

AI . 
b ~illada merkezde 8349 lira te-

erru edılmi ''!'l• 3110 r ş, ı• ı as kazasın:la 
lir ır~. Fethiyede 2500 lira 
aı f'rarıste 5~5 lira, Bodrumd~ 
Datç~a, 

5 
K?yceli;izde 279 lira, 

Kaz 8 ~4 lıra toplanmıştır. 
ları ~l~~d64a toolanan eşya mik

~ ı>arçadır. 

Aydında nara 1>eberrüatı 17 .807 
lir.ava ·vaımı!;tır. Bu miktardan 
14.467 lirası umumi merkeze gön
derilmiştir. 

Bundan başka, Aydında ııi~ 
cek <>larak 2551 parca eşya, 234 
parca ev levazunatı ve 29,298 
kilo da y yecek madcl()si toplan
mı.ş ve hemen hepsi Kızılay Si
vas tevzi merkezine gönderilmiş
tir. 

• Gircsunda İ< Bankası şubesi 
1000 lira teberrü eylem'ştir. 

Ankara, 18 (A. A.) - İngiltere 
büvü.k elcilii1i, Avusturalya hü -
kümet nin hareketiarz felaketze
delerine bir vardım olmak üzere 
10.000 İnlliliz lirası teberrü ey
lemiş olduli:unu Hariciye V ekale
tine bildirm stir. 

Kral Karolun •ahsi emri üze
rine köylülerle askerler, inşası
na Münih itilaflarının ferdasın
da başlanmış olan bu !Ta.tın vü
cude ııetkilmesi için yüzlerce 
kilometre uzanan mesafede ça
ill;mışlardır. 

Krnl Karo!, Kişnef'de söyle -
mlş olduğu nutukta ·Romanya, 
her türlü taarruza canlı bir duvar 
gibi mukavemet edecektir.• De
mek suretiyle bu sisteme telmih 
etmiştir. 

Başvekilimiz bir nutuk söyledi 
lnisti/B~ tarafı l inci sayfada) 
l!lum· · Butun vatanda.şiar ve u-

• ıyetle Türk yurdunda ya
'• •nl:ıt h ' ve oil .. un.yetlerinden, şeref 
tcı.üsteCU::Ue haklanndan emin ve 

İ.d rı .Yaşamaktadırlar. 
ııren~ızı tamamen asli hukuk 
nuyo ıpJ~rın.e tevfik etmiş bulu -
riave~zd Hurrıyetlere hıinnet ve 
tınd e ı voruz ve bu şart al -
llıah~u rnenueket içınde n.zamı 

Bü ~ tutuyoruz. 
lar YUk Meclisin kıymetli i:ş3d
de~~dan vı; feyizli mür.ıkabesin
taın baıına ıstf~de et tığinuz gıbı, 
ıııatb ır serbestı ıçinde çalısan 
favda'f'lııruzın neşriyatından da 
Zamananınağa dikkat 2di.voruz . 
ıııeınle.k ımızda dünyanın b'1' çok 
Ue kab·~Uerı~de, dahili n'zaııı 
buat h ~ Jıelif görühniyen ca !· 
y~ urrıyetını, biz o 11 zamın 
()l:nasımcısı sayıyoruz. Ve öyle 
kesi, ını te.rn~nni ediyoruz. Her 
idare tenkı~ız ve mürakabesiz 1 
bir Ye ilnkan veren her hanııi 
lıJcıı!ısıenu bıitün zahiri kolay
lavilt tna. ra"'°en biz, iltifata 
defiaı ııorın!yo.rıız. Çünkü, he
.ıı,· .z ınes ulivet mevkiinde su
de~ cevapsız hükümran olmak 
l'efaJı tnernlelreti en emin yoldan 
Bu ve terakkiye ulaştırmaktır. 

1i Yol, kanaatimizce mürakabe- ' 
Vetn 'uJi • dur es yetil demokratik yol-

Buıı" k bu une adar takibettiJ!imiz 
ihl.i h.a~ı ha.reketten müşteki de
etti~i 

1 
UB.k.s politikamızın temin. 

nuz. Yl D>eticelerden memnu -
ne al~atbuatın haklı tenkitleri
tenkitierınız. Haklı ve haksız 
hakkınd ın. t':my .zini ve bunlar 
lcri v a layik oldukları hüküm
eylyi ez;;:evı de milletin daima 
ıine 'terkğruyu bu1an selim h ':ı
huııusi ediyoruz. Umumi vo 
in.aline ~en.laat!erin ihlali ilıti
lnahke arşı kanunlarmıızın ve 
()Jduıı.u:'1.:;~in 1 \ .ı teminat 
lur, -=;enin şuphesi yok-

Arkadaşlar 
Son z un. 

lün nu11:anlarda .. hepimizi, bü
Zelzele ırnızı muteessir eden 
onu1ın ve seyliıp felak~tlerinin 
tını un~ı::,cısını, Yani can zayia-
0(}'1llust a vınız. Fakat ne çare ki 
kardcs~~· Fe.liıketten kurtulan 
s'-'ı.ı•ıne ::n-zın Yardımına ve te
koşuyoruz utu,:ı yasıtalarımızla 
Yi Yanıyo' ınumkun olan her şe
fellıJtet k ruz ve yapacağız. Bu 
büküınet· arşısmda milletin ve 
llluvazi v~\1<~\'re.t ye hassasiyeti 
halde teoel]i ırıb.nm tamamlar bir 
Varn edi eu~. Ve böyle de -
dilşen ~~\!Hükumet kendisine 
katini, mu~ t~Yl. takdırdeki d k
in ili tesanü~::"ız de a;aınızdaki 
ıın~tini göster~~ammıı'!'.et v~ aza· 
Buvü:k Meclis· 1 

.. ve gosterıyor. 
karariyle t~~~n. cok asil bir 
Y.~rdı.ın komitesini ede~ ınJli 
t~n vatan evlat!· n davetıne, bü
lirak ediyor Dıu-ı seve seve iş-
ilc · un de b' 

. arzett i!irn gibi, tekır vesile 
YtiksE'k mefhwnunun en h vatan 
'Vl'T · · eveca 
. ıcı ımanzarasına şahidiz tı~ 
._:_.?aşladı~ı günden dıin aksama 

uar milli vardım k · . 
tıden para teb~rr onııte~ıne 

• 2.156 956 lir uu yekunu ber ; . aya varmış, ayn! t~ 
le.mruat da tamamen tasn.f edi: 
sıar emekle beraber yarun milvon 
d çayı çoktan asmış ve halen 
cı:'vaın. etmekte olan iaşe mevad
v,;_c;unu da yüz binlerce kiloya 
his" ı_ştır. Bu, müşterek vat:ın 
bi s~ill, en bariz delili olduğu g:-

b . . .etlı vatandaşa yard 
I&ının de "ks ını 
F en vu ek şah did' 

akat arkadaşlar ır. 
leessiir i ind . ım, derin bir 
ta iflih c e bıze teselli ve hat-

ho.slan~~Y;~n bu manzaradan 
c!eı? ldir B ar da maalesef yok 

1 ıretindevlm. unu sıze arz mecburi-

liükıhnetin teya.kk.ııı; ve bııa-

sasiyetini millet fertieri arasın
daki samimi tesanüdıi, kend. e
mellerinin •tahakkukuna mani 
görenler ve bundan memnun 
oimıyanlar da vardır. Bilir z ki 
her meınl-ekette, her devirde 
millet zararına intifa ve memle
ket menabüni istismar etmek is
tiyen, bunda bazan kendı menfa
at~rine mağlün. bazan da mem
leket dışı kuvvetlere alet olanlar 
bulunur. Bu yadigiırlardan b z
dc de yok deği.dir. Bazan va
tan sever bir feı t gibi saf halkı 
iii:fale, çok defa hüviyetlerini giz
Lyerek memleket havasını ifsada 
çalışırlar. Llkin derhal arzede
vim ki, bu güı uh icin en az mü
sait olan muh t Türkiyedir. Hic 
ver bul.a.rnıvacakları da saf Türk 
kalbidir. Bunlar her vakit tür
lü türl:.i rivayetler ve iftiralar 
çıkanrlar, fa:kat Türk1ü.k muhiti 
kinde istedikleri neticeyi bula
mazlar, şimdi de veni sermaye
ler buldular, diyorlar ki: 

·Hiiküınet felaketzedelerin yar 
dunına vaktinde yetişemedi, m 1 1 
letin veroiği yardımlar muhtac
lara yetiştirilemedi. zelzele mın
takasında asayiş ıtem:n edileme
di.> 
Arkadaşlarım, 
Bunların nasıl çirkin bir iftira 

oldufıunu siz bilirsni~. FcLaket 
haberiyle beraber alakadarlara 
verdiğim eınide kend ]erini müır. 
kün olan her yardunı ifa edecek 
derecede bütün salah vtl..,rlc tec
hiz ettim. Ve derhal lüzumu ka
dar para gönderdim. İki vekil 
arkadasıın felaketin ertesi günü 
zelzele mm takasına hareket et
tiler. On gün mütemadiyen do
lastılar. Bütün salahiyetler ni 
kullanarak mümkün olan her şe
vi vaptılar. Merkez de kendileri 
nin lüzum gösterdiği her şevi 
yaotı. Hic bir yere para ve tah-
s 'sat sıkıntısı cektüilmedi. Hü
y•imPt ve Kmlav bütün vesaiti 
ile r.alıştı. Tedarik edilebilen ça
u.ı •. ıerzak, esya, Hac ve inşaat 
malzmncsi ve sıhhi ekinler gön
der'ldi. Milletin. hiiküınetin ve 
Kızılavın yardımları en seri su
rette felaketzedelere yetiştiril • 
mci!e calışıldı ve çalışılıyor. Muh
telif vcrlerde sevvar ve sabit has
tahn°"ler kuruldu. Bunların taf
silatını alakalı vekil arkadasla
run size arzettiler. Biz, felaket 
gören kardeşler'mize gönlümüzün 
istediği kadar genis ve seri yar
dım vapmadı"ınıızdan müteessi
riz. Bu hizmeti daha seri ve 
daha venis mikyasta vapmak ya
ni felaketin anında her yere ve 
h2r ke.'le yetişmek iste:dik. Bu
na muvaffak <>lamadıksa sebep 
bizim kusurumuz dei!il, imkanın 
darlıih, tabiatın zorluklandır. 
!ç:nde bulunduğumuz şartların 
ye elimizdeki vasıta1ann verdi
l!i imkan icindc azami hizmet 
ettiğim'ze ve etmekte olduğumuza 
kaniiz. Zaten büyük heye'liniz 
11ibi yüksek bir mürakabe kuv
veti karşısında çalışan bir ida
re bundan ba<kasını yapamazdı. 
Onun için kalblerimiz fe!;iket yü
z~nden ne kadar muztarip ise, 
Vlodanlarımız da mümkün olanı 
VaPJnış olmak kanaatiyk müs
teriht r. 

Felaket mıntakasında asayişin 
'm'Uha!aza edilemediği, bir bile
rk !!va küpe icin kollar, kulak
_ar s ldijii, umumi ımüfett~in 

çapulu .. :rnen kin kendi eliyle yüz 
adam ~ldürdül>ü yolundaki ami
yane rıvayetler bu memlekete 
zarar v.ermek fatiyenlerin ne ka
dar adı yasılalara tenezzül ede
bild klerıni gösteren delillerdir. 
Bunların hepsi valandır ve 

lftıradır. Böyle şeyler vaki ol
mamıştır ve olamaz. Zaten zel
:zeJe ha~i üzerine i1k aldıl!ı
mız todbırlerden biri de 0 mın-

takanın inzibat kuvwtini arttır
mak O-'nu;;tur. Onun icin o: ala
ra derhal asker ve jandarma gön· 
derdik. 

Arkada•lar, 
Fen:ı orooaganda bu kadarla 

kalmıyor, divorlar ki. feliıket 
bundan ibaret değildir. 1 ekrar 
zelze;.e oıacak, sevıaµ olacak, bas
ka felaketler gelecek: hatta bun-
1.aıa tarıh de ıröslcrivorlar. Fakat 
onların gösterdikicrı tarililer ço.k-
tan ııeQinis bulunuvor; Fakat on
lar uıan.mak niyetinde deli:ııdir· 
ler. 
Arkadaşlarım. 
Yirminci asırda ttlzele gibi, 

sevlan 11.bi tabıi hadiselerle te
şe'üm etmek ancak ~avri meş
rı'.ı emellerini istihsal icin her 
yolun kapandığmı gören bedhah l
lann, şıiobesiz ki kendileri de 
inanmıyarak, yanabilecekleri ha
rekettir. Her kes bilir ki tabii 
hadiseler tabii kanunlara tabi -
dir. Onları durdurmak kimsenin 
eı nde değildir. Ol<>un milletlerin 
karı bunlara kaısı tese'üm de
ğil mukavemeti arttırmaktır. Bi
zim de tuttuğumuz yol bu yol
dur. Bu pronallandaların hede
fı evveliı milletin hükUınete iti
madını sarsmak, sonra felaketler 
vahimesiylc millet. teı.lişa Vl! ves
veseye düşürmektir. İftihar ile 
arzedeyim ki millet muhitinde 
bedbah pronagandalar tesir ya -
oamıvor. Her kes, tar.hi doldu
ran ve süsliyen büyük hizmetle
ri daima şükranla anılan Milli 
$efin etrafında yekpare bir vü
cut ııibi mütesanit bir halde ça
lışmak lüzumuna kan'dir. Mi],. 
let, kend büvük meclisinde gör
düi!ü azim ve ((,sanütle müftehir
dir. Hiiküınetin. sizin de tasvi
binize mazhar olan polit kasında
ki isabete inanıyor ve onu kendi
ne mal edivor. Bununla iftihar 
edebil TİZ. 

Aziz a:•kadaşlar, 
Harici si ı·aseti.ıniz muhtelif 

vesilelerle yüksek huzurunuza 
arzetmis olduğum esaslar ve tas
vibin ze iktiran eden direktifler 
dairesinde tabii seyr.ni takip et
mektedir. 

İngııtcre ve Fransa hükumet
lerivle malumunuz olan krcd, ve 
islikraz.lann müzakeresine memur 
etmis olduğwn hevet ııerek Lond
ra ııerek Pariste dostane bir ha
ya içinde mesaisin i ilunal ederek 
buna mütedair mu:;aveleleri hü
kumet namına akt ve imza ey
ledi. 

Hevet reisinin Sofyada tevak
kuf ederek Bulgar stanın muhte
rem Başvekili Bay Köse İvanof 
ile vaki olan ııörüşmeleri iki kom
su memleket arasındaki itimat
kar dostlu"un tezahürüne ve Bal
kanla:da sulh ve emn yetin is
tikranna matuf mesaimizde sa
vanı memnuniyet bir görüş bir-
1 "'i kavdedilmesine vesile ol -
mu<tur. 

Arkadaslar, 
İıısan yet, feci bir harbin iztı

ranları devam ederken. Türkive
rnizin maruz kalmış oldultu bü
yük felaket karsısında cok ruhu 
oksavıcı bir tesanüt manzarası 
gösterdi. 

Resmi ve hususi ellerden bize 
yanıllmış olan ve el'an da yapıl
makta bulunan vardımlar mem
leketimize karşı wnumi bir sem
patinin ve b'ze her tarafta veri
len kıymetin bir ifadesi olmak 
itibarivle bu insani tesanüt bir 
de hususi alaka mah'yetini haiz 
bulunuyor. 

Bu ~ost devletlere, bu vüksek 
ruhlu ınsanlara, müsaadenizle 
bu kürsüden Türkiyenin der;,; 
teşekkürlerini ifade edeyim 

Aziz Arkadaşlarım, · · 
. ;::raftalardanberi üzerinde elbir

Jı . ı ıle cah<hPımız ve bugün ka
bul buYW"d~uı milJl korun-

tophyan güneş 
gibi! 

Zaten kaç aydır harple bir hay
lı Yı.iz, göz olmuş olan dünya ah
vahni, dünkü 1:02.eteler, yakında 
daha fazla .:aUanıp budaklana -
cak gibi gösteriyorlarJı. 
Diınkü gaz-etclcrin dünya ve 

~~rp manzarası aşağı, yukarı şn 
ıdı: 

Bugün, yarın, yahut beş, on 
gün sonra, işin içine Dolanda, 
lSelçika, lsveç ve Nornç de ka
rışacak gibi~ Hatta Fransız ha.d
ciycsine mensup bir :u.tın ifade
sine göre bugünlerde ateı;in, da· 
ha başka yerlere sıçramak ihti
mali bile varmış... 

Ne vakittir Fin - Rus <"t"phe -
sinden başka taraflarda oldukça 
hoş bir sessizlik 'l'e lı•bayımilik 
içinde geçer, yahut şekerleme 
yapar gibi görünen harp, eğer, 
dünkü gazetelerde gördükleri -
nıiz doi!,ru ise, ne zanıan<!.ılnbcri 
devam eden o hoş sessidik veba
bayanilik içinde demek ki, kar 
topluyormuş! 

Bakalun, ne zamandır için i(in 
toplnnPn bu karın kıv;lcımlnrı, 
ıwrelere kadar sıçrıyarak? Sıç
ramak, yahut sıcratm~k bir şey 
değil amma: Bir sı~rarsın çekir
:te, iki sıçrarsın çekirge, üçüncü
de karışmam haaa! 

Sözü biraz düşiindürüciL 
OS.MAN CEMAL KAYGILI 

Mi 11 i müdafa ... 
vekaletinin tebiiği 

Yer sarsıntısında ölen su
bay ve askeri memurlar ye • 
timlerinin, halen bulundukları 
mahallin ı:ıskcrlik ş!Welerine 
müracaata, yetim maaşı hak· 
larını istemeleri ve vasiye 
muhtac olarak kimsesiz kal
mış ·olupta h:ıy;r mües esele
rinde veya lıast&hanelerde ve 
yahut ha;·ır seven zevat ya -
nında bulunan bu g~bi yetim
ler hakkında müessese ve has
tahanelerle hayır seven zevat 
tarafından mahalli askerlik şu-

1 

belerinc malumat verilmesi 
rica_ olw1ur. ---------! 

ma kanununa da temas etmek 
isterim. 

rette bulunmak mecburıyetıni j 
tahmile başlamaktadır. Şuna e· 
min olmak mümkuno.ür kı, Al -
manlar ilkbahardan evvel bir ta
arruza ı:eçmedikleri takdirde, on 
dan sonra böyle bir taarruz ya
pamıyacaklard:r, zira ordusunun 
bidayetteki te!evvuku her gün 
biraz d~ha zail olmaktad;r. Bu 
takdirde harp İngiltcrer in ha -
zırlandıi\ı ekonomik mukavemet 
harbi haline gelecekt:r. 

Bundan ba.~k.a, Alman heye -
tinden cıkan şayialar, fikirlerin 
muhtelif <>lduğunu ve henüz hiç 
bir kararın verilmedii!ini bildir
mektedir. Eğer bu haberler doğ
ru ise, Hitler harbi bir zaferle 
bitirecek <>lan ezici ve seri darbe 

F elaketzedele
rin telgrafı 

(Baş tarafı 1 incıde) 
sııniye süren şiddetli dığer ikisi 
haı.f olmak üzere ıic yer sarsın
tıs. olmll.>tur. lıilSar yoktur. 
N~r. lo (A.A.J - Niks:a-da 

her pun fasılaıı olmak üzere 4-5 
defa ver sarsıntıları olmaktadır. 
~.lğ k.a&an lt!'ıa:. ... tZL't.ı.Cıcr baı a
kaıara yerl~tirilrniş bulunuyor. 
So~k sidde.le devam elmekte
d;r. Hcrareı sıfırın altında 15 de
recedir. 

Amasva, 18 (A.A.) - Dün sa
at biri 53 de ax:<a arkaya üç ha
fıf sarsınü h.ssedılmışıır. .ttasa
rat voktur. 

.3ivas, 18 (İKDAM Muhabi -
rinden) - Sivasın zelzele fel§.
ke.inden en fazla müteessir olan 
kasabaları ı an biri de Zaradır. 
Son lesbit edilen rakamlara gö
re, mer!cezcie 6 öiü, 4 yaralı, 410 
lcsmen ve 93 tamamen yıkJan 
ev vardır. Köylerde ise 333 ölü, 
183 yaralı, 1078 kı;;men ve 1910 
tamamen yıkılan ev kaydedil -
roiştir. 

Küçük haberler 

* Belediye reisliP:i yeniden Be
voğlu ve Uski.dar semtıeı·.ne 1000 
elektrik liımbası asmak için bir 
pr<>ie hazırJ.anııs ve tekik ıçin 
Vekalete göndermiştir. * Deniz Yollarında açılan ze
hirli gazlardan ko. unrr.a kursun
da bir müddettir ders ,ııören me
muruar bayram ertesi davetli
ler önünde bir t.albik:ıt yapacak-

lıırdır. * Karadenizde fırtınalar hafif· 
ledil':indcn şehrim.zde kömıir 

bollaşacaktır. Dün Zonguldak
tan 200 ton kömür gelmiştir. Fi-
ruzan vapuru ile de vann 1600 
ton kömür beklenmektedir. * Belediye muhasebesinde ya
pılan isliıhat net.cesinde beledi
ye vergi ve resimleri talısiliıtı 

artmıştır. Gecen ve bu senele
rin ükyedişer ayla: ı arasında 
1 milyon !ıra kadar fazlalık var
dır. * Galatasaraylılar cemiyeti zel
zele ve seyliıp feliık.,tl!Cdeleri 
menfaatine 21/1/940 pazar günıi 
saat 16,30 da Galatasaray lisesi 
~onferans salonunda bir konfe
rans tertip etmiştir. 

Nazilerden nef. 
ret ediyoruz 

r<>ijal Göring de dahil oldu~u hal
de evvelce Hitlerin fikrine işti
rak eden generaller buna muha
lif.tirler. Esasen zaferle ne.ice
leneceği muhakkak olmad!ğı hal
de milyonlarca hay ata mal ola
oak olan bir hareketin mesuli • 
yetini kimse kabul etmemekte
dir. Evvelce olduğu ,ııibi bu se
fer de orıiunıın itııat edeceği mu
hakkak olmakla berubcr, henüz 
hiçb;r emir 11C1ilmeu:i,;tir. 

Londra, 18 (AA.) - Haki Ma
re~al ünifonr.ı:sı giymiş olan 
Kral, lngilterenin cenubunda bir 
fırkayı ziyaret etmiştir. Kral, za· 
bit ve neferlerle görüşmüş ve 
müteakiben bazı geçit resimlerin 
de hazır bulunmuştur. 

l\1ısırda yapılan 
dostluh tezahürü 

(Ba•t::rafı l inci .. ah fad<ı) 1 
Kral Faruk,. kabul resmine biı:

za.t istirak cuni·tir. Kabul res- 1 
mınde bı. o,;ok yüksek askeri ve 
ımıilki rical de bubnmııştur. 

Kralın sarava ı<el sinde ve 
,l!idişindc, askeri muı:.ka Mısır 
k-raliyet mar.;ile. FransıZ: İngi
lız ve Türk marşlarını çalnu.ş
tır. 

Fi~B~~~~~, ~=~:~!, l 
.Tidningcn gaze;esir.in S ok • 

holmdaki muhabirine göre, Rus 
ba,şkumar.danlığı kışın muharebe 
ye devam imkanı olıı.adıı'.:ı kana-
atine varmıştır. ' 
FJı d~vr;yelcri, Ruslıann ikin

cı bir S.:omossalır.i hezimetine 
uğramamak için ağır toplarile 
b rlikte çekildiklreini bildiriyor
lar. 

Rusların doğu cepheGinde Ki
tela'daki ric'atleri münakale ve 
yiyecek fikdanına atfedilmekte
dir. 

Royterin Helsinkideki muhabı
rinin bugün bildirdiı;ine göre, 
şiddetli rü1.~arlar di:'Vam etmek
te ve soiiuk Rus tayyarelerinın 
faaliye ine mani olmaktadır. 

Stokholm, 18 (A.A.) - Ha· 
vas bildiriyor: 

Salla cephesinden gelen haber
lere göre, Sovyetlerin ric'at ha
reketleri teeyyüt etmektedir. 

D:ji;er taraftan verilen maluma
ta göre, dün 18 Sovyet tayyare;! 
ile üç Fin evcı tayyarc:;i muha
rebeye girü;miş, 11 Sovvet tay
yar.,si düşürülmüş, diğerleri kaç
mıştır. 

(Başmakaleden mabat) 
• . ~ b gımw: yetı~th nau~ ı;:ı J, .a .. 
laoaya, J.Ua4~~~ .. ya) 11, Uobrı<e:· 
ye, Komanya.,ya 1ırhaL..ır A:Öuacr· 
d.ık. Sonra, gaınalı ha( rcs~~uuı, 
TUrklcrın ~uıuk gıbi, Alnıauy:ıJ& 
cmd1kıcrini kıtaoına yazacak ka .. 
ıı::r, nanküüük etli. 
Alnıanlar için, ca11{c.:c1;ı bir 

dost, :iz.unıi derece vcfolı n- fo .. 
dakfır bir ınüttcfık ohluğuıııuz 
llüyük Harple, onlarm l~u;lar
la münforit sulh akdetmek pıı
hasına, İstanbul ,.c l>oğazları, 
Şarki Anadolu)·" Çarlara bedi· 
ye elmiyc kalkıştıklarını bir t:ı
rafa bıralunız, 'l'ürki;;eye grlcn 
Alman zabitlerinin menfur ha· 
tınısını unutıuamı~a imkan yok· 
tur. Sözde Tiirkiyc)e yardıma 
gelen bu Ahnıınınr. silah arka· 
uaşları olan Türk zabit ve nefer
lerine yapmadıkları fena nıua
melc, hatta hakaret bırakmıyor
lardL Bunlardan, şimdi yüksek 
dipıonıat olan bir tanesi, Filis
tinde, casusluk eden bazı yahu
dileri, müttc{ık Türkıerc karşı 
himaye edi)·ordu. Trcııierdc, Al
man neferleri ınev kilere kuru-
luyor, Türk zabitlerine üçiincil 
me\kilcrde, hattii yük \agonla
rında yer gösteriyori.,dı. Bize 
sülük diyenler, kanım:ı.ı emdik
leri yetişmiyormuş gibi ekmcj;'İ· 
m;zı de elimizden alıyorlardı. 
Almanyadan harp malzcınesl 
l;:etircn vagoular, giderken bü
tiin iaşe mt>dcklcrimizi ~~•ip sil· 
pürüp Almanyaya ı:ötürüyorlar
dı; biz süpürge tohumu yerken 
Almanlar, Anndolumın zahire 
ve -.;,::zakile karınlarını doyuru• 
)'6rlardı. 

Ebedi Şef, Atatürk, düşmanla 
döğüşıııeklen yılmıyan o büyük 
ve kahraman asker, küstah vo 
makt'ur Alman generalieri ve 
zabitleri ile, müttefik Türkiyeyi. 
köle menzilcsine indirmcğe ça
lışan Alman nüfuzu iie, memle
keti izlal ve ifsada ~alışan, bu a• 
rada kendMne kadar uunmalı: 
cür'etini gösteren n tabii rcdle 
mukabele gören Alman aitını ilo 
mücadeleden bıkmış, en büyük 
emeli bu devlet ve millete biz -
met olduğu halde, Almanlarla 
uğraşmaktan usanPrak ordu kıt• 
ınandanlığından isti(a etmişti. 

Büyük Harpte, dostluk ve ıi
liıh arkadaslıi:ı yerine bize küs
tah bir tahakküm, hissiz bir •Ö
mü.rgecilik ı:etiren Afmanlar, 
şimdi de o fecı hatıralarını unut· 
maılıkımız eski rabıtıuarı tek -
rar ihya etnıediğ;miz ve Nazi
liğin istila hırsına alet olmadı -
ğımu, boynumuzu gamalı haç 
boyundur.ığuna uı:atm.adığımlll 

için, bize düşman oluyorlar; vo 
Türklüğe hakaret ediyoriar, 

Nazi Partisi, bu hareketi ile, 
bütün Türk milletinin nefret ve 
istlkrahını ka:u.nmakla kalını • 
yor; Alman milletine karşı bes• 
lcnen iyi duyguları da kökünden 
baltalamak suretile Almanyaya 
da dü•,;'lnnlık ediyor, zarar ve
riyor, onlar, bu yolda istedikleri 
kadar devam edebilirler. 

ABİDİN DA VEll 

BİR SUALE CEVAP 
Ankaradan •Vatan çocukları• 

imzasile bana mektup yazan o
kuyuculara: 

Kanunun gayesi yalnız. Türk 
vatandaşının sıkıntı cekmemesine 
ve Türit müdafaa kuvvetlerinin 
fevkalade hallerde ve seferberlik· 
te en ivi şekilde tanzimine ve 
idaresine matuftur. Hıikıimeti
nize verdiğiniz bu vazifeler yapı· 
lırken. bunların yine en iyi• se
k ide ,göri.ılmesi icin, verdiğiniz 
salfıhivetlerin de en dikkatli bir 
surette kullanılmasının lüzumu- , 
mı kani bulunuyoruz. Hüku.n..,.. 
tiniz vazife ve salfıhi vetler ken
disine ver lil·ken, büyük meclis 
tarafından gösterilen ihtimamdan 
ne kadar memnun ise, kendisine 
ııösterilen itimada da müteşek
k.rdir; Ve o itimada layık oımağa 
çaill;acaktır. Dünyanın arzettı
ği buhranın. memleketimize va
ki iktıs3di ve ticari akisierini za
manıııda karşılamak biz m için 
ne kadar havali bir mesele ise, 
bu buhranlardan istifade etmek 
isliyecek olanların fena fikir ve 
hareketlerine karsı kovmak da 
0 kadar lüzumlu bir hareket! r. M AA R ı F 
Biz, hayatta bu halleri gönnıiş 
ve acılarını çekmi• bir nesiliz. 
Tabiatlarımız da ona tekrar mü
saade edecek kabilivette değil -

.\oyun kaçıran tek göz!ü 
genç mahkum oldu 

Dün kurban bayramiyle a!A -
kadar ilk suc işleıı:ıniş, 18 yaşını 
bitirnıemiş b ·r gözü kör bir deli
kanlı Beyazıtta Mehmet adında 
bir adamın satın aldığı 10 ko
yundan birini tasımJk bahane
siyle sırtlıyarak kacıımış. fakat 
Sülevmaniyede bir bekd tarafın
dan şüphe üzoer.ne yakalanarak 
mahkemeye verılnci<lir. Meh -
met Çarh !sminde olan bu genç 
Üçüncü sulh c;:,za mahkemesinde 
SUl"U sabit görülerek 3 ay hapse 
mahküm edibni• fakat 18 yaşı
nı bitirmem's bulunduğundan 
cezası 15 güne indiribniş ve he
men tevkif olunml1$tur. 

Felaketzedelere ne miktar te
berrüde bulunduğunu sorduıtu • 
nuz zat. tahsisatından ayrılan 
yardımdan başka 500 lira ver -

d r. Huzurunuzd~ bu kanunun 
tatbiki kendiler ne tevdi edilecek 
her sınıf memura ve yine bu 
kanunla kendi hakları müdafaa ı 
edilecek olan her vatandaşa, ay
ni zamanda, hiç gevsemiven bir 
azim ve d kkatle, vazifolerini 
yapmalarını ve haklarını ara -
malarını hatırlatınm. 

Ancak bu karsılıklı m:irakabe 
ve dikkat saycsind~dir ki, ka
nunun tayin ettiai iyi hedefe va
sıl olabil ıiz. 

Arkadaşlarım, 
İntihan dairelerlnizin ihtiyaç 

ve durumlarını sıhhat ve nes'e 
!le getirmenizi en samimi his
lerimle dilerim. 

Ankara, 18 (A. A) - B. M. 
Mec;isi buııün Refet Canıtez'in 
ba•kanlıi:tında toplanaraıc ruz -
namede bulunan maddeler üzerin-• 
de müzakerede bulur.mus ve bu 
arada bazı daireler bül.\;elednde 
münakale yaoılmasına ait layi
halar le gedikli erbasların ma
aslarına ait kanun layihasını ka-

1 

bul evlemistir. 

-----
i:kmektep muallimlerine 

kurslar 
Ö!edenberi ilk mekteı> hoca-

mişlir. Saygılar. A. D. 

ları icin yapılmakta olan kursla- r Her akşam bütiin dünya radyolarınd b'll· .• · 
ra bu yıl da devam edilecektir. a ı ur sesını 
İstanbul Maar!f Müdürlü~ü bir 1 Şarkın ye· OMMO GOLSOM' 11 

program hazırıamıs ve bunu ala- g an e • e. un 
kadarlara göndcrm şiir. Bir 1 Kraliçesi 
kurs'a ancak 40 öiiret.menin de- 1 
vamı kabul edilmistiı-. ı 

işittiğ'..niz 1 
En fazla mu ... 
vttUalr oldu· 
ğu b Ov ilk 
bOper lihnt 

Kurslar: 1 - Basit vasıtalarla , 
denemeler kursu. 2 - Dekaratif 1 
vazı kursu olınak üzere iki kı- 1 

sımdır. 

(Basit vasıtalarla denemeler) 
kursiarı faaliyete başlamışlardır. , 

Şehir armonisi konseri 
Bu sene daimi olarak teşkil 

olunup bütün yaz müddetince de
vamlı konserler veren şehir ar
monisi (Şehir bandosu) Şef Ce
mil Dölener'in idaresinde ikinci 
kanunun 23 üncü salı günü ak
şamı saa.t yirmi birde kışlık kon
s~rlerinden birincisini Fransız 
tıya ros.unda verecekt:r. Konser 
mecc'.:°ı. olup şimdiden davetiye
ler goncterılmeğe b~larulmı.şt;r. 

Binlerce figüranın ve rakka , . ı· k .1 .. 1 sen,n ış ıra ı e vucuda gelen bu film-

de M:sınn en tanınmış artistleri rol almı,,Lardır. Bu filmde üM
MÜ Gth;3ÜM'ün okuduj:!u şarkılann plakları bir ay zarfında 
Yakın Şarkta bir buçuk milyon adet sr.hlmıştır 

Eski binbir gece masallarının ihtişamını yaşa.tan bu muazzam 

Aşk, Heyecan ve İztırab filmi 

Bugün matinelerden itibaren: T A K S i :\1 SİNEMASINDA 

İlaveten: E R z t N c A N F E L A K E T İ filmi 
mı ... .._ ... _._. ______ _.. ............ ~ 

Meclis ruznamesinde bulun -
makta olan m' ili korunma k<ı
nun 1§.vihasını müstacelivet ka-
rari"le müzakere eylemiş ve !Maf!1·-::~~--·•••••••11•••••••••••m•••••••••••• .. 111ım 
muhtel f madde~r üzerinde ge-1 Bu g il rı BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜ ŞARKILI • 
cen münakaşalardan sonra mev-
zuubahis kanun J.Svihası.nı tas - SAKA.RYA'da MUSİKİLi 
vip cvlemiştir. 

Meclis Nakive Elgünün bu be- 1 A c 1 R E s u L f'I . venatını takiben almış olduf(u 
1 m 1 mevs:min en bü-

karara tevfikan martın 18 inci k 
pazartesi 17ÜnÜ toplanmak tize- yü muvaffakiyetidir. 
re içtimaa nihayet vermisttr. 11ll'la--• l:!lveten ı Erzincan Feltketl Filmi ve FOKS JURNAL ---ıllbtı 



--------------~~· 
p Şirketi Hayriyeden: 

Tefrika : 129 

Battal Gazi Bizanshlarla bir harpte 
yaralanmış, esir düşmüştü 

BAYRAM MÜNASEBETİLE: 
1 - Bayramın 2 nci Puar gü.nü adi günlere ınah~us tarife tatbik 
edilecektir. 
2 - Pazar günler ine mahsus olarak tarifede yazılı ve A. Ka
vağından 18,30 da hareketle Anadolu ve Rumeli iskelelerine 
uğrayarak 20,30 da köııriiye gelen (299) numaralı sefer fıızla 
olarak bayraııı günler inde icra edilecek tir. 
3 - Bay ram giinlerinde Üsküdarla - &~iktaş arasında seferler 
fasılasız yapılacaktır. Ve belinden haüçaini çıkar •

1 
dı. Tam boğazuruı saplıyacağı sı
ratia şehit olan ve biraz ötede 
yatan arkadaşım birden yerin
den sıçradı ve kafirin ensesine 
öyle bir kılıç saldı ki, mel'unun 
ba<ı vücudünden ayr:lıp teker -
kedi. Şehit arkarl~ım (Sen fi 
•ebilillah maktul olanları öliir -
lcr sanma) manasına gelen ay4'ti 
kerimeyi okuduktan sonra. tekrar 
düştü .. 

den döndüğüne ve Bağdada gel
diğine zahip oldular. 
Hanınürreşidin Bağdattan Rak

kaya gitmesi halkı çok üzınüş<ü. 
Halife Bağdatta iken bütün şe
hir sarayın zevk ve ahenginden 
ncş'e hissesir.i ıalıyonlu. Şimdi 
Dicle üzerindeki sarayda ışJdar 
görünce yine eski zevkli günle
rin avdeti ihtimali ile sevinmiş
ti. 

Emin, yine Diclenin kenannda 
ve sarayın biraz uzağında ken
di kona·~ında etrafına toplad1ğı 
dalkavuklarla her gece yaptığı 
gibi bu gece de e21ence filemi 
hazırlığı görüyordu. 

Baş, Diş 

Nezle, Grip 

k eser. icabında 

~. 

Romatizma 
Kevralj l 

Kırıklık 

4 - Araba vapuru bayram günlerinde Cumart•si Pnrnr tarife
sine göre işliyecektir. 

1 Beyoğlu Vakıflar DirektörlUQUnden 
Semti Mahallesi Sokai/ı _No, Cinsi 
Ortaköy Ortaköy Dere boyu 71 Ev 4te Ya Emirülmiiminin, bu ka

d::r yer gezdim, bundan acaip 
hal basıma gelmedi... 

Battal Gazi nihayet Bizanslı -
larla bir harpte yaralanmış ve e
sir düşmüştür. Bizans hüküm • 
darı onun gibi dililver bir kim • 
şenin öldüğiiıw razı olmamış. 
Doktorlara tedavi ettirmiş ise 
<le fayda vermemiı;tir. Hüküm -
dar Battala: 
Demiş .. Hükümdar 1ia onun bu 

512 - 513) 
son arzusunu yerine getirmiş ... 

Diye sormuş. Battal da: 
- Öldüğüm zaman beni müs

lüman esirler yıkasınlar, kefen
- Son arzun nedir?. 

!esinler, naır..azımı kılsınlar. Son
ra onlan azat eyle .. 

Harunürreşidin tahta çıkışı gi
bi ölümü de Arap tarihinde bü
yük hadiselere başlan~ oldu. 

İslam ve Arap alemi uzun yıl
lar "ine ihtiras fırtınala:n için
de c;nlkandı-

Yine uzun mü.ddat. hlUife: ve 
saltana• e1ırafunda ıçarpışmalar 

oldu .. Kanlar döküldü. 
İki kardeş .. Harunun iki oğlu 

Emin ve Me'mun etraflar:nı sa
ran haris insanlann teşvik ve 
tahriki ile iki düşman halinde 
yıllaroa biribirile çarpıştılar .. 
Harunürreşit öldüğü zaman 

Bağdattan (Emin) in yolladı

ğı emin adarm o zamana kadar ı 
gizli tuttuğu mektupları sahip
ltrine hemen verdi. 

Emin zaten birinci veliahddi. l 
Biat hakkı onundu. Hanınun o.it-, 
lu yolladığı mektuplarda bundan 
b.:ıı;ka bir şey istemiyordu. 

Fazla olarak da kendilerini mev 1 
kilerinde ipka edilecej(ini müjde-• 
lıyor, ordunun derhaıl biat et -
mesini ve biat hediyesi olarak 
da onludaki ganaimin ve mev -
cut zahire, hayvan ve silahlann 
tevziini emrediyordu. Hanınür
reşidm veziri !''adi bin Rebi, Vü-
2erat ma:karnmı yine elinde tut
mak hırsı içinde bütün ümerayı 
topladı. Harunürreşidin vefa -
tını bildirdi ve akabinde de res
men, şer'an velıahd olan (Emin) e 
'biat edilmesi icap ettiğini söyle
di ve ilk önce kendi biat etti. 

Erkan arasında birçoğu da 
F:ıdl bin Rebi gibi Eminin husu
si mektuplarını almışJ.a:rdı. On
lar da bii'.tt emrinde istical gös -
terdiler. 

Başta Harunun oğlu Salih ol
Mak üzere bir heyet babasın:n 
öldüğünü ve yerine kendisine 
biat olunduğunu müjdelemek i
çin (Tus) dan Ba/ıdada hareket 
etti. 

Heyet ilk önce Rakkaya ugra
dı. 

Biliyoruz ki, Harunürre~ı.t ar
tık Bagd.adda değil, Rakkada o
turmakta idi ve sefere buradan 
çıkmıştı. 

ıiakka sarayında karısı ve E
minin annesi Sıtli Zübeyde var
dı. 

Zübeyde, kocasının ölümünü 
haber aunca derhal ve ılk iş o
larak saray h.ızinesme vaz'ıyed 
eıti. 

Harunun o mua.zz= ve ef -
sanevi servet mırası şimdi elin
ae bulunuyor;:!u. 

Müjdeyi getiren heyete: 
- Haydi Bağdada gıdellm ... 
Emrini verdi ve doğruca Bağ-

dat yolunu tuttular. 

ve bUtUn aörılar ı derhal gUnde 3 kaşe ahnabi llr. 

Bu dalkavuklann arasında ev
velce Horasan valisi iken Haru
nürreşit taırafından az! ve tevkif 
edilip hapsedilmek üzere Bağda
da gönderilmiş, fau t Emin tara
fından serbest bırakılan Ali bin 
İsa da vardı. 

Ali bin İsa'nın ne kadar kurnaz 
ve dessas bir adam olduğu yıllarca 
Horasan valiliğinde kalmasın -
dan ve kendi aleyhinde yapılan 
bunca şik5.yetlerc karşı Haru -
nürreşit gibi bir adamı kandır -
mas•ndan anlaşıLr .. 

Alı bin İsa, Halifenin, daha 
henüz ı;tenç denecek bir yaşta 
olmakla beraber hastalığı yü -
zünden ölüme mahkum bulun
duğunu ezmiş ve tekrar eski ik
bal mevkiine konmak ;çin müs
takbel Halife (Emin) in gözüne 
girnıiye çal~m~tı. 

Emin lse, babası ölünce Hali
felik makamına çıktığı zaman bu 
adamdan çok istifade edeceğini 
umuyor ve ona yüz veriyordu. 

Sab.k Horasan valisinin en bü
yük endişesi H:ınınürreşidin Ho
rasan seferinden sai( olarak dön
mesiydL 

(Tus) dan gelen haberler her 
ne kadar onu memnun edecek 
mahiyette ise de yine bir türlü 
kendisini endişeden kurtaramı
yordu. 

Ya onu zindanda bulmazsa, ... 
Ya Harun Bagdı:da dönerse ... 
Bu endişeler içinde kıVl'anan 

bu haris adam fırsat buldukça 
(Emin) i fitlemekten hali kalmı
yordu. 

* Birkaç gündür Tus't.an ha,ber 
gelmemişti. 

(Arkası var) 

İTİZAR: Hamdi M u!haınrned 
adlı tefrikamızı yazı çok
luğundan koyamadık. Kari-
1erimizden özür dileriz. 

Ankara l-<adyosu 
l>ALGA UZUNLUCIJ ~ 

T.A.Q. ıt.n m. 15195 ıı:... IO Jtw. 
T.A.P. 31,71 m. IMIS K... H Kw. 

un,... uı Kes. uı ..... 
'-~~~~~~~~~-----

19 2. kar.un Cuma 

SATIŞ İLANI 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Zek4'riya tarafından Vakıf Pa:•alar idaresinden 25006 ikraz No. 
sile borç alınan paraya mukabil bir:nci deNcede ipatek ıı;österlmiş 
olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve 
tamamına eb.liV'U.kuf tarafısdan (9000) lira kıymet takdir edilnriş 
olan kayden Beyoğlunda Kamerhtun mahallesinin Alhatun soka
ğında eski 19 yeni 27 kapı 431 ada, 35 parsel No.lı sarkan yol ve a
part.ınan (31) ve aydınlık (49), ş'.malen ap:ırtman (JO) ve ev (29) 
ve apartman (31), garben evler (26 ve 27), cenuben ev (36) ile 
eevrib.i kArgir apartmanın ıevsaf ve mesahası asai(ıda yazılıdır: 

Çift kanatlı demir kapıdan girildikte mermer zemin üzerin
de ufak b.r antre olup burası camcl<iınl:ı bölünmüştür. İçeri giıi
linee yine mermer döşeli bir antre üzerindeu ta~ merdi\'enle z~ınini 
ç mento döselı bodnı.ma inilir. Burada beş ochınluk, bir heliı, ve 
sokağa cıkılan demir bir kapı vardır. 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde üÇ oda. bir h<.'la ve bir motbaktır_ 
İkinci kat; yİrlni basamak mermer merdivenle rıkılır bir antre 

üzerinde dört oda, b:ir mutbak. ve bir be:adır. 
Ücüncü, dördüncti w beşinci katlar: ikinci katın avnıdırlar. 
A.Jtıneı kat: Diker katlar g bi yirmi basamak mermer merdi

ven!e çıkılır tarasa katı olup bu kısımda bir, iki mermer tekneli 
ikişer muslu~lu ve tui(la ile yapılmış bakır kazanlı ve bir ocağı bu
lunan çama,;ırlık ve dört ufak oda odunluk ve bir heliı vardır. Bu 
kısmın zem ni beton döşeli e>lıup buradan bir kapı ile zemini renk
li çini d3şeli üstü açık tarasaya çıkılmaktadır. 

Umuıml evsafı: Her katın merdiven başında aydınlı/ta bakan 
bir pcnceri'si vardır, Bodrum ka.ı ile birinci kat pencereleri de
mir pa..--maklıklıdır. Kapı önü ve merdivenler mermer döşelidir. Bi
na tamamen karızir ve muhtacı tamirdir 

Mesahası: Tamamı 100 metre murabbaı. 
Yukarıda hudut, evsaf ve me.>ahası yazılı gayrimenkulün ta

mamı acık arttırmava konmuştur. 

1 - İşbu ııayrimenlrulün arttırma şartnamesl 24/1/940 tarihin
den itibaren 938/1401 No. ile İsta.ıbul dördüncü icra dairesinin mu
ayyen numarasında herkesin görebil!lllesi için açıktır. İlanda yazılı 
olanlaroan fazla malü:mat almak is.iyenler, işbu şartnameye ve 938/ 
1401 doeya No.sile memuriyetirnizz müracaat etmelid r. 

2 - Arttırmaya istirak için yukarı.da yazılı kıymetin % 7,5 nis
bet:ndc p e y veya milli bir bankanın eminat mektubu tevdi 
edilecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibı al.acaklılarla diiı:~r alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususuile fa
iz ve masrafa dair olan iddialarını isbu ilan tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müsbiteler.yle biri kte memtın"iyetimize bildir
meleri icabeder. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olanadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından har.ç kalırlar. 

4 - Göswrilen günde arttım,.·a iştirak edenler arttırma şart
n:mıesini okumuş ve lü=lu malfunat alınış ve bunları tamamen 
ka:-uı etmiş ad ve itibar ohınurlar. 

5 - Gayrimenkul 21/2/1940 tarihinde çarşamba günü saat 14 
den 16 ya kadar İstanbul dördüncü icra memurluğunda üc defa 
bağrıldıktan sonra en çok arttıran:ı ihale edilir. Ancak arttırma 
lı<!deli muhammen kıymetin % 75 ini bulmaz veya satış istiyenin ala
caiiına rüçhani olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların bu 
gayrimenkul ile ,temin edilmiş ala::akl:ınnm mecmuundan fazlaya 
rumazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kahna:k üzere arttırma on 
beş "Ün daha temdit edilerek 7/3/1940 tar hin.de oerseınbe günü sa
at 14 den 16 ya kadar İstanbul dördüncü icra memuıılu,r:u odasında 
arttırma bedeli satıs istiyenin alaoa;iına rliçhani olan dii(er alacak
lıların bu ııayrimenkul ile temin cdilmis alacakları :mecmuundan 
faz1aya çıkmak şartiyle en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir be
del elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış taleb_ düser. 

12.30 Pro.ın-am, ve memleket sa- 6 - Gayrimenkul kendisine ihale o1unan kin1se derhal veya ve-
at ayarı, 12·35 Ajans ve meteo- rilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak ken-
roloji haberleri, 12·50 Türk müzi- disinden evvel en yüksek tekl fte bulunan kimse arzetmis olduğu bc-

Adalar Sulh Hukuk Mahke 
mesinden: 

9J9/44 
1 - Büyukada Haskalfa sokak 

6 numaralı be.ediye l<uıübe:;. ııde 
ölen Ay-.e kadın, Büyükadada 1 
Baııkcıl caddesinde 69 numaralı 
aralıkta ölen Arapkirli Saıi!ı oğ
lu Hasan, devıet demir yolları 
be.kçilerırı.den M'Us:ı Kuttaş, Sam
sun 01ügazi mahallesi .M s geçit 
sokak 4 numarada kayıtlı Mus
tafa oğlu Seter yolcu, Mehmet 
Suıeyman, Büyükadada vefat e
den balıkçı İzmitli Osm'"'· Büyü,. 
kadada cami sokatiında kilise a
karetlerinde 2 No. lı kutübede 
öten Angcıik, Heybeliada sana
toryo.ıııunda ukn Bursa Omer -
-Oev mahalie.i :ııeh.met cavı:s so
kak a No.da kayıta Ahmet oğlu 
~lehmet Ça.Yircı oğlu, ve ayni sa- , , 
nawryornda öıcn h.uzıTuııcuk j.ah- j 
talı sakak l No.da uyıUı .J<'alit 1 
kızı Sıdthka, Büviıkada sanat<.r- • 
vomunda ölen Bo{(azııyan kaza
sına tabi Saşuvaş köyünden ö- , !t 
mer oıl'lu Oımıan. Heybelicda sa- '' 
11atoryomw1<ia ölen U-.küdar 
GüU:em mahallesi muhaker ... ,o- 1 
kak ~6 No.d~ kayıtlı Haııl o~lu ı· 
Receu Haili Ozk-0~. keza Heyİh'>li
ada sanatoryomunda ölen İstan
bul lJivanyolu 8 Na.da kayıtlı 1 

Cafor oillu Hal.l, Hurı<azada sa
natorvomunda üien Aıeş<,·i Ka- ı -
sım Sucu, Büvuknda sanatoı·yo
munda ölen Ki.ireniıı Sarn.'.ln ma .. 1 
hallcsinden 8 I~o.da kayıtlı jan -
daıma yüzbaşısı Feridun A.<çe
koca, Hcybeliada sanatoryo -
muııda ölen KuzRuncuk 'l'ahtalı 
so.kak 1 No.da kayıtlı Faik kızı 
Sıddıkanın terekesine vaziyet e
dilmiş olduiiundan veraset idd'.
asında bulıuııQrı !arın üç ve ala
caklılarla bo.-çluların bir av zar
fında vesaikivle müracaat etme
leri. ı · 
2- Bunlardan Sıddıka. Menteşo~lu ' 

Menahem, (l\fohmct kızı Şaziye, ı 
Muhittin Suituçin, Mehmet Sü- ı 
levman, Hakkı karısı Hayat', Se
fer Yolcu, Mehmet oğlu Necati- • 
nin eşyaları 6/2/940 tarihine mü- J 

sadif salı r.ünü saat lJ dan iti
ba:-en mahkeme koridorunda ve 
İzmitli Balıkçı Osmanın eşyası 

ayni tarihte Balıkçıl cadd~sinde 
tütüncü mari.1<anın dükkanı ö
nünde saat on dörtte ve Angeli
kinin eşyası da Büyükada cami 
sokağında kilise akaretlerlnden 
olan 2 No.Iı ku lübede saat 16 da 
satılacağından talip o1an !arın mez
kur ımahallerde hazır bulunacak 
al5.kadar memurlara müracaat • 
!arı ilan olunur. (23607) 

ÇATAK MADEN 
Türk Anonim Şirketinden: 

ği (pi.), 13.30/l4.- Müzik: Ka- del'le alınal!a razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen 
rısıık hafif Müzik (p].), 18.- Proıı- 1940 yılı şubat ayının sekizin-
ram ve memleket saat ayarı, 18.05 on beş gün müddetle arttırmıya çıkarılıp en çok arttırana ihale edi- ci persembe l{iinü saat 15 de İs-
l'ürk müzigi, Fasıl he~ti, 19.30 lir. İki ihale arasındaki fark ve gecen günler iç:n 5C 5 den hesap tanbul, Bahr;ckapı, Tas Han 5 in-
Serbcst saat, 19.10 Memleket sa- olunacak faiz ve diğer zara:-lar ayrıca hükme hacet kalmaksızın ci kattaki 65 numaralı şirket 
at ayarı. Ajans ve meteoroloji memuriyet mizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) merkezinde senelik ~di surette 
haberleri, 19.25 Türk müz f(i, Ça- 7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferag toolanacak heveti umumiye icti-
lanlar: Vecihe, Ruşen Kam, İz- harcını, yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını mama şirket h·ssedarları davet 
zettin Ökte, vermeğc mecburdur. Müterakim verı<iler, tenvlrat ve tanzifat ve oltınurlar. İşbu ictimaa iştirak 

1 - Okuyan: Mustafa Çağlar. te!Liliye resminden mütevellit be!iod'ye rümmu ve müterakim va- eımek için gerek asaleten ve ;:e-

G.:ılata Müeyyet zade Aynalı lokanta 4 Dükkan 8/9 hisse 
Büyiikdere Çayırba<;ı 29 N. Bostan yanında arsa 

Yttkarıda yazıh emlak:·ıı 31/5/940 S'iinü sonuna kadar kiraya ve
rilmesi <1rık arttırmaya konmuştur. İsteklilerin 23/1/940 günü 

saat 14 de müracaatları. (346) 

• 

• 1 
1940 küçük cari 
İKRAMİYE 

hesaplar 
PLANI 

Kcşhleler: 1 Şubat. 1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 İk:in<:iteşrin 
tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarında en a.ı: elli lirası bu
lunanlar kuraya dahil edileceklerdır. 

1940 iKRAMİYELERi 
ı tı:et 2000 l iralık - 2000. - Lira 
3 " 1000 " - 3000. - " 
6 " 500 " - 3000. - " 

12 " 25) " - 3000. - " 
40 " 100 " - 400:>. - " 
75 " 50 " - 3750. - " 

210 " 25 " - 5250. - " 

Türkiye İş Bankasına para yatırmakla yalnız para biriktir
miş olmaz, ayni zamanda taliinizi de denemiş olursunuz. 

l - Faik Bey - Hicaz şarkı : kıf icaresi alıcıva ait olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. rek vek5leten şirketin en az on 
(Atesi suzanı firkat). 2 - Rah- İsbu gayriımenkul vukarıda ııöıleriJen tarihte İstanlıul Dör- hissesine sah·p hissedarların mez-
mi Bey - Hıcaz şarkı: (Akş;ıım er- düncü icra memurluğu odasında isbu ilan ve ııös:M" len arttırma kCır ı;enedıtı veya bunu müs-

!starı.bul Dördiirı.cü icra Me
murluğundcn: Günde yüzlerce kurban veren 

milletlerden örnek alarak, 
harp ve sulh için iyice hazır
lanmamız lazımdır. Kurbanla
rınıızı IIava Kuruinuna ' 'er
mek, bu h azırlığa iştirak 

di vine sular karardı), 3 - Udi şartnaın<?si dairesinde satılacağı i an olunur. (519) bit evrakı yevmi ictimadan bir 
Cemil Bey - H cazkar şarkı : hafta evvel ''irket m"rkezine tev-

-------------·------------ ------ k (Lavık:ını sana bu dil), di ile mu ·ab liııde duhuliye va-
2 - Okuyan: Radife Erten. rakası almaları rica olunur. 

Emın, Bağdatta Halifeye ve
k5ıct cdiyc>r<ıu fai<at Dicle ke
nannda.ki mu:ızzaın hiJUet sa
rayında o.urmuyordu. 

Bu sarayda ancak Halifcle -
rin oturm~((a hakkı vardı, 

1 - Ruşen Kam; Kemenı;e tak- f s TA N Bu L [ ELE o ı· y Es ' N D;: N lı RUZNAMEİ MÜZAKERAT: 

1 
simi, 2 - Sel. Pına: - Hüzzam sar- [: 1 1. ı ı. - 1939 iş yılı muamerat ve 
kı: (Ümidini kirciklerine baı.:hdı ~--•••••mız:ır::ı:mEmııam••ımıi'Bll•lll!:!lll[ı::;::!:!l'lmm:m1 hesabatına ait idare meclisi ve 
gönlüm)• 3 - İshak Varan - Hüz- • mürakıo raporlannın okunması 

1 zam şarkı; (Kac vıl beni sen taze Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve zührevi hastalıklar hast~ha- ve tasvibi. 

Dairemizin 938/4226 numaralı 
dosyasiyle mahcuz olup bu kere 
paraya cevrilmesine karar veri
len, Şişli Haliıskarıııazi caddes'n
de Ethem oasa apartmanında bu
hınan oda takımı. masa, karyo
la ve sair ev e'vasının birinci 
aeık arttırması 25/1 / 940 per
şembe günü saat 15 den 17 ye ka
dar icra edilecektir. Bu arttır

mada mahcuz esya, muhammen 
değerinin yüzde yetmiş beşini 
bulmadığı takdirde ikinci acılt art-

etmek demektir. 

ZAYİ - Mührümü zayi ettim. 
Fakat fo•ti Zübeyde, Emirül

JJ'Ümınınin zevcesi olmak ilıba
rı.e htr an saraya girmiye ve 
burada ikamete 3~!5.njycttardı. 

Kllrnaz kadın BağQada ginn
ce aogruca Sa tana: sarayına te
veccub e.tL 

.Ma.iyetındeki heyetine Halife
nm ölümü haklLr.d:ı hiç kimse
ye haber verilmemesini ve oğ
lunun cağirWnasını emreı.ti. 

Va·kit akşamdı ... 
Uzun zamandanberi sarayın 

içinde ı~.k yanmadığını bilen 
Ba.i(d:ıt halkı bıı gece birçok 
pencerelerden ziyalann fışkırdı
iıını görünce Emirülmüminin 
Harunürreşidin Horasan ıcle.ıin-

valanlarla avuttun), 4 - Sel. Pı- nalerue t..evneo Kiı1" •. ıı uo{(umevinin vülık ihtiyacı için lüzumlu olan 2. _ 1939 iş yılı bl5nço, kar 
nar - Hüzzam şarkı: (Sev Yordu 1 sade ve ter~ya~ı 2490 numaralı kanunun 40 ıncı maddesinin son ı 

k ç " ve zarar hesao arının okunması, 
onu ruhumda kanar en yaralar). fıkrasına göre pazadıkla satın alınacaktır. Tahmin bedeli 12699 li- kabul ve tasd ki\'le idare meclisi 
20.- Konuşma (harp ha.ıraları ra 20 kuruş ve ak teminat miktarı 952 lira 44 kuruştur. İhale 29/1/940 5.zalarının ve mürakıbın ibrası. 
ve milli menkibeler), 20.l5 TEM- pazartesi günü saat 14 deda mi encümende vaoılacaktır. SartMnıc 3. _ 1940 yılı idn mürakıp in-
SİL: Çoban kızı, Yazan: Mithat zabıt ve muamelat müdürlüliü kaleminde görülecektir. Taliplc;in tihap ve tavini, 1940 yılı idare 
Tansuk, 21.15 Serbest saat, 2l .2J ilk teminat ma:kbuz veya m~k!upları ve 940 yılına ait Ticaret Odası meclisi hakkı buzu: !arı ile mü-
Müzik: Radvo O• kestrası (Şef: vesikalarını hamilen ihale l!tlnü muayyen saa~te da mi encümende rakıp tahsisatının tayini. 
Hasan Ferid Alnar), 1 - L. Van buhınmaları. (372) 
Bcethoven: Eımıont uvertürü, 2 - 4. - İdare meclise azalarının av-
L. Van Beethoven: 7 nci senfoni, • ,. ni nev muamelatı ticariye ile 
La majör, 22 .15 Memleket saat J t b } L A • ı • v • d mesırul di{(er bir şiı'kete şahsen 
ayarı, Ajans haberleri; Ziraat S an U evazJffi IDJl° ıgın er. : mes'ul 5.za sıfatile dahil olınalar 
Esham-tahvilat. kambiyo - nukut rına iz'n verilmesi. 
borsası (fiyat), 22.35 Müz.k: O- Eyüp Defterdaır:nda numaralı dikim evının çorap atölye- , _ _____ _ 
pera Aryaları (pi.). 23.- Müzik: !erind e makineler i<; '.n ihzar edilen bina dahilinde zat i çorap maki- İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di-
C azbant (pi.) , 23.25/32.30 Yarın- nelerile çalışmak i:;t i'V'enlerin Dcfterda1'da 1 numaralı dikin1 evi rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

ı ki program ve kapaıı.v müdürlütüne müracaal.ları. (108944.) SON TELGRA!? Basımevi 

tırması 30/1/940 tarihine müsa-

Kimseye borcum yoktur. Mezkiır 
mühürle bir boı·ç cııkarsa hükmü 
yoktur. 
füşantaş Meşrutiyet mahallesi 

:ı::evser sokak No, 38 
Hatice Gii.nqör 

dif salı günü ayni saatte yapı- l&ımmıa 
ilacaktır. Satıs ~zkı'.ır apart
manın kapısı önünde yapılacağın

dan talip olanların muayyen gün 1 
ve saatte mahallinde hazır bu
kınmaları ve daha ziyade t afsi
l'At istiyenlerin dairemiızin 938/ 
4226 nwııaralı dosyasını okuya
bilecekleri ilin olunur. (23613) 
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Pazar hariç her liiıı ııabalılan 

aı..,~ma kadar 
Adres: Dabıill Calalothı 
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