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Yugoslavya, Bulgaristan Ve Macaristanın 
iştirikile Veni Bir Blok Kurulmasını istemiyor 

Böyle bir anlaşma bugün'ualiçyadaki'1 Şiddetlizelzeleleroluyor, 
Alman ordusu 

için tehlikeli addediliyor Tas ajansının tek- Niksarda evler yıkıldı 
Yugoslavya balkanllların bitaraf i ~i~~:;ı:;ıı;:;~i~·:; lngiltere Yardım Komitesi 
~~alıp ~a~_mı~a~~-~ı~.r~n1 1 soracak 

1 ~taalmr:rafanın~~~.~~:~Jı.:.~ ( mu·· messili An karaya gitti 
Be~at, 29 (A. A.) - - Havas -

A 
2 !la• şubat a.NıSında Belgraqda de, Nationa1 Zeıtung'un Buk-

1 1 T 11 k • • to1>'aruıcak olan Balkan devletle- reştclt.i muhabi.rl emin kaynak- j m a n a r U r 1 Ye Y 1; !ardan a.ld_ ııtı malumata .atfen I ri konferansında Yuııoslav vazi- bunu teyıd edecek vazıyette ziyaretlerde bulundu General dün şehrimizde 

1 1 
~in şu olacakı ~lmak - oldukunu bildirmektedir. 

ngiltereden ayıramaz ar ~a~bn devletlerinin bitaraf- ~:ı~.::~~~z:::riRom~-,.j 
h~ını idame için en uyızun çare, yayı cenup Galiçyası vasıtasıy- I• 

Zelzele fela.Jı.etzedeH!rine yardım için Londrada 
kurulan Türk - İngiliz yardım komitesinin mü
messili General Deeds dün Valiyi ve İstanbul 
Kumandanı ~ekilini ziyaret etm:ştlr. Aynca Ak
saraydaki K:zılay Hastabakıcı ıınektebini ziyaret 
eden General tetkiklerinden çok memnun ol
muştur. İnl(iliz Generali dün bir muharririmiı.e 
beyanatta bulunarak demiştir ki: 

Nmz.i politilıaaı, TürJı • ln11iliz. • Fransız. tedafüi 
ittifaJıına 11• 6a yuz.tlen TürJıiyey• karıı claha 
harpten J6rt ay •ouel, m•nfi 6ir ceph• almaJıla 

6iaim İfİR ıüph•li em•ll., taJıip dtitini 116•t•r
mi1tir; .Almonyanın 6u ittifalıı bo.ıı:mıya falııma• 

aı tla, iti i Fa Jı ı m 1111 n lıQ'met 11• ahemmiydini 
ialıata ltilay•t ecler. 

Yazan : Abidin Daver 
llerDndeJd lıitaraf kaynaklar· 
~ alı.ııaıı baberler, Hıtlerin Ö• 

•iinıiiadelıi bafla içinde büyük 
lıir dıplomatik taarruaa ıeçece
liui bııdiriyor ve diyorlar ki: 

•Ba!kan Antantı Konseyinin 
lııömüzdeki Belgrat toplantısı 
llliinaaebeııle Hitler, aşaaıdalti 
"<in hedefe varılması için bütün 
llü1ıızunu ltullarunayı ltara.rlaş.
~ta": 

l - Türlı.lyeyi İngiliz dostlu
luncıan vazııeçmiye icbar etmek, 

2 - lnııi!terenin Ballı.anlarda
ki nü1uıunu .lı.ırmak, 

a - BalUn memH!ketlerinin 
ftrcll bitaral4klannı muhafaza 
,.. Almanya ile ticari uıünase -
lıeuerini idame etmelerini temin 
•Yleınek, 
.. _' - Balkan Antantı Konseyin
..,. Alman Waftarı bir unsurun 
~üıahenıtinl elde etmek üzere, 
ulııarMıtanı, Balkan Paktına 

lırtneye teşvik eınıek.• 
. Alınan politika•UlıD, harbin 

~pl?ınaai cepbe&inde yapaca -
lı bılcfuileıı bu taarnnun dört 
'tede~ndea birincisi, müııh~~an 
.~ki)'e,-i alüadar eılıği ıçın, 

~erlerine &akdimen, bunu tet· 
etnıek iııtiyoruz.. 

kat Almanyanın lhracatnnınn 
dörtte üçünü satın aldığı devir 
ııecmiştir, Türkiye ile Almanya 
arasındaki iktısadi münasebet -
ler durmu, olduğu halde, Türki
yeye hiçbir ,ey olmamıştır, Biz, 
başka memleketlerle i,imid ı:ör
m iye başladık ve nihayet, iktı -
,acıı hayatımızdan Almanyayı 
büsbütün ıilebiliriz de; fakat Al
manya, bizden aldığı 60,000 tona 
yakın kromu başka yerlerden 
tedarik edemez. 

Almanya, bizi komşularımı• 
vasıtasile İngiliz dostlupndıın 
ayırabileceiini düşünüyorsa bun
da da aldanıyor. Komşularımı -
zın hemen hepsi ile müttefık ve 
yahut ııayet sıkı dostuz. Alman 
hülyalarına ııöre böyle bir Al -
man oyununa ı:clcbilecek iki 
memleket vardır. Bulııaristanla 
Sovyet Rusya. Bulgaristan, bi -
zimie dost ııeçiıımekte devam 
edeceğine dair daha dün temi -
nat verdi. Sovyet Rusyanın, sırf 
Almanyayı memnun etmek için, 
Türkiye ile mevcut ve bizim için 
de kendisi için de pek kıymetli o- ı 
lan bir dostluiu ihlal edecek ka
dar, mlnasız ve maceraperest bir 
politika takip edeceğine ihtimal 
verilemez. Şu halde Almanyanın, 
Türkiyeyi İnııiltereden aynlmı-

(Arkan 3 ilncıl $a11fada) ı 
ABİDİN DAVER 

Bu'ıımstan ve Macaristan da ie Alınaııyay_a bağlıyan demir ıl 
dahil olmak Üzf>re bütün Balkan (Arkan 3 üncil sayfada) ~ 
devJetleri arasın<la karşılıklı ga- s;-· .. 

(Arkaaı 3 üncü sayfada) 

Fin - Sovyet Harbi --
Dünkü muharebeler
de 1300 Sovyet öldü 
SOVYET 

KiYE 
TAYYARELERi HELSIN
HÜCUM ETTiLER 

l'l•landi11alılann mukeleı\mif bir to!'U-
Helalnki, 29 (A.A.) - 29 Kamı- cumlarını püskürtmekle kalma-

DUSani Finlandiya tebli~i: ıırıış, ayn! zamanda Rusların ba-
Ladoııa .ııölüniin şimalinde şld- zı istinat noktalarını da işgal et-

detli muharebeler vukutıulmuş- mişlerdlr. 
tur. Finler yalnız bütün Rus hü- (Arkan 3 tlncü sayfada) 

~ Ainıanya, Türkiyeyi İııcilhı 
.~•Uuiundan vuııecmiye icbar 
l'a ttti)le c_alışacaJwıııı. Evvel&, bu· 

111 ~ilki •ıcban ııöı.ü üze.riııde dur
lı • isteriz. Ma•ümdur ki, •İc· 
ltı ar. cebirden ıelir. Yani Al -
~~)la, Türk.iyeyi 1nııili:a ittifa
ltuıl an ayırnıak için, cebir ve zor 
Poli anacak denıektir. Zaten, Nazi 

t . likası, daima cebbarlıia is
ınaı t · . it ~ mıştır, Almanya, öper • 

Merhum izzet merasimle defnedildi 
ı: bııe ısıran bir acaip mab -
)' a benzer. Naı.i!er, Avustur -
kaya cebir, Südetlere cebir, Çe• 
,:~lovakyaya cebir, Litvanyaya 
l ır, Lehıstana cebir aösterdi • er· · 1 • l ~ ••ma de, Skandinav devıet-
derıoe, ı:arpte Belçika ve Holan-

aya, ceııubu şark.ide Romanya
!~."• diıi;er Balkan devletlerine 
ı:. ır ~ullanınıya hazırlanıyor • 
bk' Turkıyeye karşı da cehbar-

e.tınek istemeleri belki bu 
.... ki t b'" . . d eli iti a ıı ıçm e r. Fakat, Tür-
k Yeyi lnııiltereden ayırmak iqin 
~.ılanacııkları cebrin ınahiyeti

kı aıılıyamıyoruz. Almanya ile 
d 0_ın,u o.ı'?' mill~llerdeıı olına • 
~&ınıu ıçın, Nazı politikasının t12i ~ncilt~redea ayırmak içi..; .re·. ~yik ıilahma müracaat 
. «egı.nı &ayin edemiyoruz.. 

S~mdılik iktıaacli ve tieıui tıu:
Yikten başka, k u J 1 a n a b ı . ! e c e 1 i allih yektuJ'. Fa -
ıı'""dt "• ticari taaylkten baı;ka, 
ıı..ı&aaaWktttı &llAh J•lllıu, Fa-

Merhum ludiıt tcıbutu - kendisini ıevenlerin gllnderdik !eri çelenkln"den bir kaçı_ 

Evvelki günkü nüshımuzd3 ö
lümünü tee.ssürle haber verdilli
miz ıtıuıeleci Te sporcu arkadaşı
llllB İzzet Mubkldiıı Apa~ ce
JıaM ıaeı 116.boi dıi>l ya:ııUım§tır. 

Beyo~lundaki evinden Cağa 'o~
lunda Esnaf hamamsine nakle -
dlMıb olan cenaze, dün saat on 
birde, yauılan duayı milteakip 
yüzleı-ce ~ yaıılan arMUUl.a hıııı· 

tahaneden el'er iizıerinde kaldı -
nhnıstır. 

Divanvolundan Bevazıda dofı
ru yola PJl<an eenızeni.rı önünde 

'.bl&uı 3 tıııcü .arıfııaaJ 

•- Türkiyedeki zelzele dolayısile felaketzede
lere yardım etmek için Türk dostu olan İngilb 
hükumeti ta.rAfından memleketinize ııönderil
dim. Derhırl zelzele mıntakalarını .ııörmek üzere 
bu ~am Ankaraya hareket ediyorum. Büyük 
Britanyada Türkiyeye yardım edilmek üzere 
Lort Lloyd ve Türkiye sefiri Tevfik Rüştü Arasın 
i.ştirakile bir Türk - İngiliz yardım komitesi te
şekkül etmiştir. İngiltere hükiımeti tarafından 
25 bin İngiliz lirası teberrü edilmiştir. Aynca 
hükiımet tarafından birçok tıbbi eşya ve giyecek 
maddeleri ııönderilmiştir. Gelecek hafta içinde 
İngiltcreden Türkiyeve profesör Gaslenk ııele
cekt'r. Profesör zelzele mıntakalarında ilmi tet
kikler yapacaktır.• 

G •neral dün akşam AnkaTaya gitmiştir. 
Niksar, 29 (A.A.) - Evvelki gün saat 11,45 de 

Niksarda üç saniye süren hafif, dün sabah da iki
ye beş kala 10 saniye süren şiddetli bir zelzele 
kaydedilmiştir. Bir iki ev yıkılmış, insanca zayiat 
yoktur 

l 

Geııeral Deeds 

Erbaa, 29 (A. A.) - Dün sa- -
bah Erba:ada 5 saniye süren Ç(lk 
şiddelti bir zelzele olm~tur. 
Gümüşane, 29 (A. A.) - Dün 

Hava hücumları 
ırece Gümüşanede hafif bir zelze
le olmustur. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 
• lngilizler dün Heligo-

ltalya teslihatını landı bombaladılar 
ıartırmıya başladı · 

ALMAN TAYYARELERi DE SHET· 
Musolini bu yolda yeni 

direktifler verdi 
LAND ADt. LARINA HÜCUM ETTi 
Londra, 29 (Hususi) - Bugün 1 

Heliııoland üzerine hücum eden 
27 bgiliz tayyaresi birçok bom
balar atmıştır. Mühim isabetler 
vukubulduAu pilotlar tarafın -
dan müşahede edilmiştir. İnf(i
ltz tayyarelerinin hepsi üslerine 
dönmüşlerdir. 

Garp cephesinden alınan har 
berlerde mühim bir hadis<' ol -
madı~ı bildirilmektedir. 

Londra, 29 (A.A.) - Bugün 
Shetland adaları üzerinde uça'!lı 
Alman tayyareleri küçük bomba 
!ar atmışlardır. İlk raporlara na
zaran hasar yoktur. 

Roma, 29 (A. A.) - Musso
lini, İtalyan hudutlarında tesis 
edi'ımektıe olan müdafaa eserleri 
hakkındaki rapor)an tetkik et -
tikten sonra, milli müdafaanın 
ta \::viyesi için yeni direktifler 
vermiştir. Bunlar, ıcsliluı.tın art
tırılmasından b~a efradın tay
yarelere karşı müdafaa ta 'imi 
maksadiole b.fr müddet daha 
si'ah altına alınması gibi direk
türero;r. 'A. komintern pakt 
Bulgaristan.da yeniden kuruluyor 
in ti hap bitti 

Yeni mebusların 140 ı 

hükumet taraftarı 
Sofya, 29 (A. A.) - Bulgar A

jansı bildirivor: 
Bütün memlekette dün sona 

eren ııecinı bir sükiın ve intizam 
içinde cereyan etmiş, hj,ç bir ta
rafta en kücülı bir h1dise dahi 
vu.ltu bulmamıstır. 

Meclisi tes!til edecek olırn 160 
meb'ustan 140 ı hükfunetin siya
setini tuv!b etmiştir. Ve bu su: 
retle hükfunetin siyaseti bu yenı 
secimle memleketin \anı tasvi
Dın• maıhıır bulnaraıı:JıtaCır. 

Almanya geni kurulacak olan 
paktın haricinde bırakılacak 

Tokyo, 29 (A. A.) - Budapeş
teden Asabi gazetesine bilWr.ili
yor: 

müliikat esnasında Kont Ciano 
·Japonyanın Roma sefiri Amauyı 
yeni bir komintem a 'eyhtan 
blok te...Itilini tıeklıf etmıştlr. AJ,. 

(ATkası 3 iindl sayfadiİJ J aJ>On sefirlerinin içtiınam -
dan evvel yapılan mühlın:ı bir 
-~~:_:....:..__~~~~~~-:-;----~-- . -

Almanya ile ~;i=t~ca-
ret anl~şması y~pıİdı 

( 'iazısı "2 nci sayfada ) 
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llAY1"A - ! 

BOYOK TARİHT ROMAN : ast-~ 

GENÇ OS A 
Yazan: M. Sami Karayel 

ihtiyarı elden giden C 1 Bahşa, 
Şeyhi sinesine bas~ırıyordu 

- !talbıpjg ~ şeyJıerle do- 1 
lı.. 

- ······ 
- Sinir borokhıtu hep bundan 

Peri geliyor. 
- ..... . 
- Ben.I, manevi mürakabeden 

azalı: bulundurouirunuza de.iı.let 
echvor. 

Can Bah-a; Susuyor ve müte- • 
madıyen göz yaı;ı doküyordu . . liır 
yandan da korkuyordu. Şeyh 
efendı, t.amınµiıe has-ı..wğmı an
la.mıı;tı. K.albıni bozdu.~unu sov
ıüyo.;:c!u. Bu adam ha.kJı.aten ev
tivaul'.ahta.ıı .idı. Nasıl biimiş
ti? .. 

Fa«at; Kendisini zaptedemiyor
clu. Şundi biie Ş.,yhi i.ıe ciı.z dıze 
otururken şehevi heyecan onu 
boğuyordu. 

Acıeı.i, Şeyb.İiliD bovnuna sarı
bralt OD& iji.nı • edecegı geı.i
yordu. 

J\.bdülkadir eiendi; Hem söy
lıeni;oc ve hem de Suı\.anını ya
vas ya"*' daha y•kıruna (ı-eJOyor
du.. 

Bir aralıık, iylıe bir vaziyet o'
du ki, Sul1'anuu yvı dizıerı Uze
ne a.nı•fİL 

Can Bahşa; KeM inden ııeçrniş \ 
Sevlurun ııoıı......., u.zarunıştı. At>
ciiilkadir efendi, mut.adı veçhı.e ı 
flkarll.ll olwm.ojıa haşıadı. Hıx yan. 
dan nefes venyor, bir yanaan aa 
ellerıye mıw;&ı yepıvordu. 

Ma....ı; Can ~-fışayı mahvetmiş
ti. Su.tün ı:-ltı?ini e ınden aı
mı~tı. Gayn tabu heyecaruıar gos- • 
t.ermiye be•lam•eıı. 

lhtiyan eklen ıııden Can Bah
ta. Şeyhinm boynu"°" sarı.mııı 
onu sinesi,,,.. bastu-iyordu. 

::>eyh meı.wı.wıı bozmuyor, sa
kin vıe huluıü&r bir eda ile hem 
Swtan.ı oıwı U.Cak yerlerındcn 

.m.wailıyoc ve bem dıe bır ta.<ım 
Ara~ ctu_. ~arak ncıes- ı 
liyordu. 
Dı.ber lı:ız, t.n manasiyle . ı 

n..yolmll$N. Yan bı.r ol.uruş 
ile Şeylunın dizinde iken şımdı , 
büsbütün kendınden ge.;erek l.t:n- ı 
ciısini ta.m&mly'.e mevcudıye..ıne 

•t.mıSIL 
Sevh, masajında devam edi

yordu. Kı.z.uı alruru, ba.ı,ını koı
wıru, ll(igsünü, sı.ı.tıı.ı., kalç..ıa
rını, kacnını ınaaajlıyordu. 

Can Bahşa bır aralık boyiu bo
yuna sedire uzandı. Derınden, de- I 
l'İne inii'l'Ol'<lu. Seyb inilt;yı dı
.._rıdan io;.itirJer karkusiy'e: y.,,. 1 
yaş~tk kıza şuruan fısıldadı: 

- Sultanım. lııleıne!_ 
- Brrak iııJıyeyim! .. 
- İyi -. ciıtıarıdan işitir -

ler ... 
- Kın- i•nıne.: Şeyhim .. 
- Ya\'BŞ ~daha muvafık 

deifü mi?_ 

- İhtiyanm ekien .ı;itti Şey
hinı! .. 

- N~ emıirene sahip ol Sul-
&anım! .. 

- OJ:aı:nı.vonan Sevhiım! .. 
- Fazla üzülliyorsıınuz?-
- Elimde~ .. 
- Seni. birAZ daha ıııefesliye -

• 1 
ırun ... 

- Te...kkür ederim .. 
- Masaj iv1 geliyor mu?. 
- Fevkalade ııüzeL 
- İnşirah buluyor musun Sul-

lanmı.! .. 
- Ne divorsunuz Şeyhim? .. 
- Öyle ise devam edeyim!. 

- Size vargunluk oluyor. 
- Hayıı; .. 
-Fakat... 
- Ne için fakat? .• 
- Jı.la.saj iv i geliyor da.. 
- E bise üzeri.ndıen .r~ 

mı oluyorswıuz? 
- ..... . 
- Arzu edenıeniz çı'kırn~! .. 
- J\.1üsa2de buyunırsa.nı.z... 
- Eyvallah Sultanım!. 
- ...... 
- Şeyhine karşı setri avret ve 

namahr~m il< yo.ktur. 
- ..... . 
- Yalnız odaya bir kimse gel

mez ya.. 
- Ne haddine Şeyhim!_ 
- Bılimmez, Sl>ru'll bu' mün.ue-

betsiz.ik o.ıur •. 
- Kım;e ııe!ernez Şeyhim!_ 
- Ya padışah etenairnız! .. 
- O da geu:cegıru evveı<ien ha-

ber.tar edıer. 
- Ôy !e ise; Halvet olabili

riz. 

- ······ 
Can Bah,.o-a ııavri ilrtiy.rl üs

tündekilıen atrnıs hemen nim ür
yan bir hale gelınısti. 

Kurnaz Şeyh; iıstıfini bozm.a
dan dua okuyarak. nefes veı"'1'ek 
masaı..a.rına devama <:ıaş.amıştı. 

Can Bahşa; sedmn uscune boy
lu boyuna uzanmış kendınden 
gtçmış bır ba.Jde yatıyordu. 

Abdülk.adır elendi. Su'tanını 

bastan topuklarına kadar dur 
n.aaan ha111, b..ı:ı.1 w;t«oıklı u-
1'uvordu. 

lJuoer l<ızı bu uğı.mınalM mahv 
w perişan etmişti. Uzviyalı, 

durumu taımamıyle bo~.unı.;tı . 
Yara .~ bır kll4i gıbı durmadan uı-
cıyordu. 

Faka.t; Şeyh efendi iradesine 
hiı.krm bır tarzda ıı;mi gôruyor
du. Hiç bır vakit nıubala-ısızJı
ğa ve 'aübalılı~e sapmadı. 

Yalnız uau··~r ve rncuyordu. 
Liıkın, bu masajlar Can Banşa
yı rileden çıkaracak derecede lez
zetli ve şehevi idi. 
~eyb efendı ôııle o:dugu halde 

daha ha a odada ııdi. Andan sa
et.:er l(e<Jlnişti. 

Abd<ilkadir efendinin haTem 
daire>inde bu kadar kaldığı ııö
riıl:memı<:ti. Yemek zamanı gelip 
ııeuni•ti. Su'tanın tablası ve sof
rası mulad saatte kuru1-nw; ve 
ıı<!.nrişli.. Nöbetçi ciıriye..er ye
tteklcrin soğumaması lcin biri· 
ni kaldırıp birini indirivorlardı. 

Nöbetçi cariyelıer Su ilana ye
mek zamanının ııeldiğini ha.her 
vemıe7.ierdL Ancak, Ca:ıı B.ıbşa 
içenden seslenebiıirdi. 

Harem daıresinin k1pusunda 
bek'iyen kızlar su yo(da fısı.d.ı.
şarak ko1>usuyorla.dı: 

- Şeyh efendi hazretleri, bu
ııün geç ku.ld.ııar .. 

- Evet .. 
- Su.tan hanım, fazlaca ra-

hatsız olduklarından olacak? 
- Sultan çok rahatsız cinle

re karıstı .• 
- Aman sus. Şeyh onu pel'l

?ere kanştırdı. 
- Geceleri uvuınaz o'du. Kal

kıp d~ıyor ve söy.eniyor .. 
- Gecen hafta oadisah gel

dii1i zaman cı.ı böyJ.e yapvmıştı. 
- Acaba büsbütün mü cinlere 

karışacak? .. 
- Bu Şeyh korku 'u bir adam. 

(Arkası var) 

IKDAM'IN Edebi Ttafrikası ----=ıı 

BOZGUN 

o. 27 
J a n ilti yüz erk bin fi· 

teke el koydu ve her ere yüz ıa
ııe dağ>ttı. Borazan God da bu 
11nıda •İleri, 11Wl'J!-• borusuı.u 
ıçaldı. 

ır.ı; DıCl Reaısden geçmiyecek. 
fehri doliınıp Salon şosesine çı
kacaktı. 

Fal<at bu sefer de zamanı ta
yin ede~erdi; ayni zaman
da hareket eden dört kolordu şo
sede biribirine ııirtli. Topçular, 
süvariler, bec an piyadelerin yo
lunu kesiyordu. 

Taburlar, iaatle~. elde siliih, 
ırürülmü.ş tarlalar ortasında, 
yollanrı. a;ılmasını bekledJer. 
J!u yetişmı) o.rm114 gibi miıthiş 
tıir fırtına cıktı, hareket ettik
l&nndell oıı d. k jk. iWll'a, bar -

daklardan boşanan ya_i(ınur ilik
ler.ne ı:;iedı, kaµutlar, ~anta a
gırlaştıkça ağırlaştı. Yağmur du
ruri<en 106 ncı yola çıktı. Yakın 
tarlalardan bırinde bekliyen sü
variler, beklt>mekt.en ;,_k Jarak, 

. builiırlerini çamur topı.na t «
maiia ba.,!adılur. Her a:ılan top 
üstıerir.de ı-atJıyor, kaputlarını ' 
çamurluyor, hcrke•İ kalı.kaha ıle 
ı:ulüyordu. 

Bu sırada güneş göründü; bu 
parlak, •ıcak bır ı;üneştı. Erler, 
çamaşır gibı yeriere ı.erılm ışler 
tütü}o,.:ardı. ~uk J<ururluJar 

• ve }ola çıktılar. Her köytit dur
mak lıizımı:elıyon:lu. R '11.>'11 so
nundaki bı.r köydf' de, bır cep -
hanenin önünde son bir kere da
ha d.u.rd.ular. 

Maarif Vekili 
dün şehrimizdeı 
tetkikler yaptı 

Vekil Onirersit:)•i ve iki 

liseyi ziyaret elti 
Maarif Vekili Hasan Ali Yü

ce', dün sabahki eksoresle An
karadan şehrimize gelmiştir. Ve- 1 
kil Haydarpasa istasyonunda ıMa- 1 
arif müdürü Tevfik Kut ve Ma-

(?- -" 
Almanya ile 

7 ,5 milyonluk 1 

anlaşma oldu 
10 milyonluk mal 
almak Ü.zere İngiliz 
ve Fransız heyet. 

leri geliyor 

l 

arif müfettiıı.eri ile Maarif er- Dış ticaretimiz büyük bir 
kanı ta.roiın<lan karsıl•ıunıştrr. inkişafa, dogru ilerıemekte -

Saat 11 de l.laarıf iudürıi.ığü- dir. 
ne gelen ve~ burada yapı.ııan bü-I ~ 1-un şehrimize gelen bir ha
".uk bır top anlıya rı.vaset etmış- her .. ı:öre, Ankarada Alm:ın - . 
trr. 1 !arla hı~ müddetteııberi de - 1 

Bu içtimada Maarif Müdü: Ü i- l vam eden miüakctcler neti -
le Mlifettişler hazır bul_unm~şlar- celenmiş ve hazırlanan anıa.-
dır. Vek.ıl ılk te:lrısat lŞ en ma parafe edılmişlır. Anlaş -
etrafında ızahat almıştır._ ma)·a göre, iki taraf- biribirin• 

Buncian sonra !~asan Ali Yücel j den 7,5 m:lyon lira kıymetin- ı 
Ünıversıtey>e Rı1ımL•, rektö.le R~ de eşya mübadele edccekler-
ru:;erek profosor v~ ta.ebe vazı- 1 . dir. Bu muvakkat bir aniaş • 
veu h~nda malumat alınış ve nıadır. 7 5 mih'on lıralık mü-
bunu uteaki Ga!:atas •· ' · . _ m P aray ıse- J badele bitıiği zaımın anlaş -
sını gezerek veni tedrisat şekli ma hükümleri de nibaycte cr-
hakkında tetkiklerde bulunmuş- ' mi$ olacaktır. 

~aan'f v k'li kşa d İ-' -... 11 \ Almaninr bi7den bilhassa 
e ı .a- m a ~·•n~u f d k .. .. k k' d 

kız lıses111e gelerek edebiyll't ki- .'.n .' '. tu!u'.'• pa~nu_ çlc ıdr e-
tao..e tet'l ·k t . . . 1_ gı, 1•1cır, uzum, ınrır ıur aoe-.ı, 

nnı Kl ve_ anzım ışıv.u:- palamut ve pa!antut hiilfı.sası 
nı~gul olan komısvonun çalış- · 1 d Al l b' .. . . &l..,.l...lA ar ır. man ar ıze 
maarını gozden .-ecırmıştir .. d k' · il b' · J\.i ~. f \' kili h . - d ·. gon erece ıerı rna an ızun 

' n e "" rımız e bır haf. , ıtümrüklerimize kadar getirıp 
ta kad~r ~alac~k ve muhtelif te.,fun edcceklerdır. Buna mu-1 
mekt.>p erın c;-•lı•ma vazi~t]Pri- • b'l b' · Al 1 ] tetk'k - . - hB ı tz lSe ntaTI arın a a~ 
nı ı edrc~klir \'ekilin bu- caldarı maoları burada kendi-
radan Trakyaya da gitmesı muh- lerine tcı.lim edeceğiz. 
temeldir. D'" f b . 1 d ıger tara tan ugtin er e 

---<OOo---

BELf.DIYe 

E'.eklrik tahsildarlığı 
kaldırılacak mı? 

Şehrimiz elektrik müdürlükft 
kaar~uııun tevsı olUI!lila:il ka· 
rarla~tırılrnıştır. 

Bu arada fen müdürlüNne 2 
miıoür muavini, t~rsat kısmına 
da l şef ılave oluncaaktır. Elek
ırı'< ı <aresı tahsHciarl·luarın.n 
da lfığvile tahsiliıtın her semtte
h...ı .. uc .. tı...!}'C tahsil şubeleri• ma· 
rJetile yapılması da dlişürıül -
mektedir. 

ı<.ahveler iahdif edi 1ecek 
Selr.iınizde kahve ve ,ııazino

laTın gittikçe çoğddı~ını gö. en 
Belediye reisliğ'i buni.an sın1f-

1ara avırıo tahdide tabi tutmak 
içın tetkikler yapmaktadır. 

Köy kahveleri gibi mahalle 
aralarındaki kahveler de dar ve 
ıı•::ri sıhh.i olduk}arından pey
derpey kapatılacak· ardır. 

C: OhOır.:I 

Dün yap·lan ihracat l 
Dün 3~0 bin liralık ihracat 

yap.lmı.:;tır. Yunani.> .ana balık, 

1n~ilttte} e fındık, lifli!,, keçi ki-
ı .'\et . da.ı.· 1 1 }'ranso\ a kendı.r, 
Romanyava muhtel.{ kuru mey
\u. •. .....ı. ,..1.1c ..... c.~l ı..ı.n-.~ .ir. 

Romanya ile t.carl münasebet
lerını:.Z ger.i;lcn".ektedir. Roınan· 
yalılar memleke:imizden bilhas
sa kuru meyva üzerinden iş yap
mak istemekted:rer. 

1 Sa rıd le limon c<J'an 
3 buçuk ay ya :acak 
Meyva ve sebze halinde Nu • 

reddinin dükkanı önür>cien bir 
sandık limon çalan Havctar, bi
r.ncı sui.lı ceza mahkemesmde 3 
ay 15 gün hapse mahküm edil
miş ve hemen tevkif olunmuştur. 

Moris bö!üf.üne ziyafet çek
mek isledi ve Jandan ızin :Ste
di. 

- İzin verirseniz bır kadeh 
içelim. 

.Tan k sa bir tereddütten sonra 
kenuı.sir.e ikram ediien kadehi 
aldı .. Lulu i'e Şuto da yanların
daydı. Jan yumrukıarının kuv
vetinı güderdi gösterel ı Şuto o
na karsı s:nsi bir hürrne: besle
miye başlam1şlı. Paş ile Liipul 
da orada idi.Damarlarına basıl
madığı zaman çok ;yi insand lar. , 

Şu:o kadehini Jana do;:ru kaı-1 
dırdı: 1 

- 3ıhhatinize! 

Jan nezaketlt: 
- Hcpinızın sıhha1'ne, ded~ 

yalnız cıl _n cıkmama~a ,gay -
ret eJelim. 

Gülıiştuler ... Bu sırada •nıarş. 
kumanJ ,ı ·erı-.a. Buduan hıd
det e yaklıı.;tı. Roşa içenlere mü
SJ.In~ha etlı. ~u1memezl ktcn gel
di. Artık Şalını yolunda yü:·ü -
yorlard .. Yolun iki tarafında a
ğaçlar, ,u:-ada burada ağaçlıklar 
a,t.."llllaD, dönen değirmenler o
lan yol, uçsuz bucaksız ovanın 

memleketimizd•n 10 milyon 
lira kıymetinde muht~lif mad
deier satın almak iizf!re ingi
liz ve Fransız münıe~~:llerin
den mürekkep bir muhtelit 
heyet şehrimi2c geleccktlr. 
ll~yet bütün ihrac.t mmtaka
ların11z1 dolaşcraktır. 

Bu haherlPr pi~·as;m Ü7erin .. 
de cok i~·i tesirier ~·apmı tır. 
Şimdıden hazırlıklara baı;lan
ınıştır. 

tı 

Küçük haberler 

* Vali ve Beledive reisi B. Lütfi 
Kın:lill' lstanl)ul vı ~yeli kaza
larının yeni yıl ih liı açlarını ma
hal'eril'de t~bit e tetkik el -
mek üzere buı:ünlerde mülba
kaıa gidecektır. * Hamıdiye ve diter muhU>lif 
menba sularının menb>llrında 
modern ve sıhhi tesi.><."t yapıla -
caktrr. * Bır hafta kadar Çarşıkapıda 
İzak isminde bi. ıne otomobille 
çaroarak o"ümiine sebep olan şo
för Alı Fehmi dün vo.kalanar:ık 
Bırinci S...u1 ceı.a mahkemesine 
verilmiş ve tevi<ıf olunmuştur. * İlkoku' (;~etmeni.erine mah
sus ders ku.sıarından ikıncısı o
lan Dekoratı! )'az.ı kursu da ya
rın acılac.ıktır. * Dün saat 18.30 da Üniversite 
konferans salonunda profesör 
ha.mJL Nafiz .Pa.ıaı.r tarafından 

Anado:.Uda vukua gelen zelzele 
re· iıketı hakkında bır konferans 
verilmiş ve kalabalık bır dinle
yici kütlesi hazrr buıunmuştu.r. 
* Bugün saat 18,30 da ÜniVi!!'
site konle.·ans salonunda İktısat 
Fa.1<ültesi profesorıerinden eski 
Avusturya sosya' vardım nazırı 
doktor a. Dobrestberger t...rafın
dan cDevletçilık mes<.lesi• mev
zulu bir konferans veri.ece.ktır. 

ortasında şerit g<bi uzantyordu. 
Daha şıma.de, sıralar.an ırlgn,f 
tc..~ri ba;;1<a yoı arı. ı.oto"ru g.uı
yor, o yoııaraa iıerlı) en ba~ıuı 
taiıu~ ar ,g<>runi.ı~ orau. BırçoK
ları doı 1.aI'.-aiara dalmıı;lardı. Eir 
su.var. tauuru, ı,u.ı.t~ a.ı.ı..n""a .so
la ~cgru yol aı.ıyorau. 

Saat dokliza dogru JOS ne; Şa
len y<J.uııu bı.r-.hıı.ı !:;uıp ;oıuna 
saptı. Bu yol d;, aum .. uz brr ,e
r~L gıOl, laye~t:ı.a.üJ.} e uz.anıyor

du. Ara.lıh. ııU tiir"d n.a11ı.~ yuru
)orlar, volwı ortasını bo~ b1ra
kıyorlardı. Orta yen,e, subay -
lar, kcndı ba:,1..,-ına, r:illat r..hat 
yurliyorlard .• 

, lorıs onların kayııuJu olduk
larnı farkedı}'1)ruu, onların bu 
ha.i, nıha}et .voı .. çıktıkh:n içın 
çocuk R oi Se\ ı: . .en er:~rin ne~e
sı.e Lezat ıc k11 cJ.yoruu. Böılik
led en ende >ldı.f:u için, at ü,;tün
de g.d<'r altay Vıroyun semer 
üstu:1de sal.anan dı~. vlicudü gö
rüt:.Ü''"ordu. Onun tavrınuakı hü
zil n (ıe Morisin nazarı dikkatini 
celb<tti. l\lüf:,ka:vı geride, Janti
nin yanında bırakın şlkrdı. Da
ha genden de mekkare kulu ı;e-

Lise talebesi Kayak ve Kızak 
bir kızı kaçır
mak isledi 
Zorba aşık deli oldu• 

ğunu iddia eiti 

Bilyfilı: zelzele felaketinin a -
kabınde liıpa lapa yağmağa ba.
layan kar, zelzele mmtakasında 
yolları kapayıp köylere yardım 
imkanlıınnı ortadan kaldı.rınca: 
Kar yol kapamaz, yol açar, kı
zak ve kayak için karla örtülen 
her yer yol olur demiş ve ka
yak sporu için geniş teşkilat ya
pılması, karlı viJayetlerimizde 

:Dün. İkinci altrr ceza mahke • kıaaklı y~rdllll kol.an kurulmıı-
mesinde cınnartesi l(ilnü Erenkö- sını iateıniştık. 
yünde ce.evan eden bir czorla Dünkü gazetelerde bir bava-
kız kaçınnıya teşebbüs• davası- dis okuduk: Doğu mıntakasında 
na bakılmıştrr. k1'JD l'a.zla kar yağıp yollar uzun 

Yalova Rauf Şener adında bir muddet kapalı kauıığı cıhetle, in-1 
genç Erenköy kız lisesi ıalebesın- b.sarıar kaçak takip teşkilatının · 
den Muhsıne Özel isınınde bır layikile vazife görcmedığini na-
kızı sevmekte, dört senedenlıerı zan itibare alarak, id•renin Er. 
takip et.mektıe ve evlenmek için zurunı, ICars, Artvin ı:'ibi kışı şid· 
ail'efilnclıen istemektedir. Kızın ı!etli olan vilayetlerde vazife gö-
aiıesi bu talebi kabul etmeyince ren takip memurlarının bundan 
Rauf kızı kaçırmak teşebbüsün- büyle kayııluarla teçhizine karar 
de buhınmuş, fakat muvaffak vermiş. 

o'amamıştrr. İnhisarlar Vekaletinin bu ka-
Dünkü muhakıemede Rauf, i'k rarı nekadar isabetli ise, yarın 

ifadesinde hiıdisevi itiraf ettiği l\lur.akalat Vekaletinin de ka-
hal<le, hic bir şevden haberi ol- yaklı posta mÜvO'Lzilerile, pos-
madın•nı, ne yaptı,ğını bilmedi- ta kızakıarı kullanmağa, Sıhhi -
kini sövlerııiş "." ş.uuı:ıına sahi.p ye Yekiıletinin de kayaklı ve kı-
bulunmadıgını ıle: ı surerek tıb- zaklı sıhhi ımdat vesaiti vücude 

Bu ı..ararlann &el:ıructle tat • 
bik edilmesi, kayaluı ve kızaklı 
teşkilatlan hakkile istifade edi
lebilmesi için kayak ve kızak 

sporuna ehenımiyct vernıemrz, 
bu sporu bütün memlekete yap
mamız, bilhassa doğu vilayet -
le1 l.ıdeki ınektcpierimizde ka· 
yal'(ı beden terbiyesi dersleri a• 
rasına sokmamız, şimal Avru -
padan bu işin birkaç mütehassı
sını getirmemiz çok yerinde olur. 

Beden terbiyesi Genel direk -
törlüf:ü kayak ve kızak sporu işi
ni işlerinin başına ıeçirmeli va 
memlekette bu sporu sevdire -
rek tamim etmeiid :r. Büyük şe
hirlerimizde karlı pistler vücud• 
getirmek bizce stadyom yapmak 
kadar faydalı olacaktır. 
Kışın dörtte üçü karla örtü • 

len bir memlekette kayak sporu 
•Uludağa şöyle bir tenezzüh• 
olmaktan çıkmalı, zevkli bir va
zife haline gelmelid:r. 
Acık denizlerdeki adalara sa

hip bir miılct için donnnnıa ne 
ise, karlı ülkelere sahip bir m.1-
lct için kayak ve kıza!. ayni şer• 
dir. bi ad; ide müsahede a'tıruı alın- gctirmiye karar vermesi o kadar 

masını ;,ıemıstir. Müteakiben mah-1 isabetli olacaktır. SELAl\.Iİ lZZET SEDES 

1 
kem Raufun Adli\"' doktoruna ;:;-=--"°·-"'-'------"-. ...;-============='--------.:;: 
muayene ettirilmesine ve lüzum J · ı d s • • 
gördüğü takdirde tıbbi adlide mü- ncrı tere en u taşıma ışı 
salıe<k> a'tına aldmlınasına karar O 

""rmiştir. gönderiien eşya is:ah ediliyor 
O ENi ! 

Karadeniz ve Egede 
iırtına şiddetlendi 

Karadeniz ve Eııede ooyr:ız 
fırtınası devam etmektedir. Al
anyada karaya oturarak kurtulan 
Tırhan vapuru İzmirdcn Çanak
kaleye gelmiş fakat fırtına yü
zünden orada kalmısl r. Vapu -
run buııün lirnanrmıı.a gelmesi 
beklenmekte<lir. Karaden:z<le va
pur seferleri intizamını kavbet
mistir. Vaourlar limanlarda ış 
yaramamakta ma 1 ve volcu alıp 
veremEOmektedırler. 

ADLiYE --
Merd:ven h:rsızı 

mahkum oldu 
Kücükpazarda kaınaro lls-

atın yaptırmakta ulduğu bir bi
nadan merdivenı ça;an Halit a
dında b.ri yakalanmıs ve birin
ci sulh .ceza mahkemes.nde bir 
ay hapse mahküm edilerek der
hal tevkif olunmuştur. 

2ir mc:cmua mdhkemeye 

ver:l::!i 
cBozkurh ad.nda b!r mecmua, 

imtiyazı ictimal ve edebi oldu
ğu halde siyasi neşriyatta bulun
mak ve ·Türk köylüsü• başlıklı 
ve •Ergenekon köyıÜSÜ• imzalı 

yazısile sınıfları biribiri aleyhi
ne tahrik ett'.iti iddiasile vıla -
yetçe toplattı.rılmış ve mtiddei
wnumilıkçe ikinci asliye ceza 
mahkemesine verılmıştır. Mec -
muanın imtiyaz sah.bı Mustafa 
K.zılsu ile umumi neşriyat mü
dürü Veuk Vassaf dun muha -
keme edılmişleruir. Dlinkli cel
sede ehııvukuf olıcrak seçilen mu
harrir ve meb11ı> Hliseyin Cahil 
Yaıçın bu yazının mahiyeti hak
kınaaki kanaatıni bild.ren rapo
runu mahkemeye vermiştir. Mu
hakeme başka güne kalmıııtır. 

liyordu. Bu atlarile, arabalanle 
beş kilometre uwn uğund~ brr 
kaiı.e ı...ı.ı. l: ol aoı.un.ıerınd.e bu 
kaluenin ucu gorl1r.mıyen uzun
lugu gôze ç:.rpıvorau. En gerı
ae de wzu dumana katan hay -
van sürl.ı.sü vardı. Hen Uz canlı 
o .. an et sopa al~ında Jcru,yordu. 

LapuJ uada t-ü, omuzlarını 
s:lı..t. :. çaııtasıcı yerıeştrrıyor
du. İçieruı<le en kuvvetli oldu
ğunu ueri sürerek, bCuuğün bü
tün ~vasını, büyü~ tencere i..e 
su kazan.nı or.a yuklerleraL Bu 
sefer •SC'nin için sl'ref.ir• diye
rek bölüjhin ku. eı.;.ni de ta~ı
maj(a ckna elUcr. Şı kayet etmi
yor, bölüğün tenoru Lubenin y<>I 
bo.vunu ne.ş'eleı:di:·cn şarkısına 
,gü 1 ü.·ordu. Lubenin can.ası me~ 
burdu. içinde her ~e · vardı: ça· 
ma$ır, yd~ek kundura, fuı;a, çı

ko~ata, peküınN, bhve; bunlar
dan baska kur~unlar da vardı. 
Çantasının L', ti.ınde de batıani
ye, çadır ve sır kları durdugu 
halde, onıı bütün bu vük hafif 
geliyordu, çünkü o, ke~di dediı?i 

1 
ı:ibi. sandığını iyi verleştirme- ı 
sıni bilırdi. ı Arkıı..>ı wr) J 

Bu ~abah v.ıgonlar a 
si. ke<.:İye geli) or 
Zelzel~ fulaketzede.ıtTi için İn

J!İil~r~ucn gvn<lı:r~ .. en ID\J.Iıık1ıf 
ıııyecek ve yiyecek e<vaı;ııu ha-
11u.-. vagon· ar varın s;.ı.lıah Sirke
cıye gclmış ruaca.ktır. Ayrıca 
in~il~ .. t:~ı\:n İzrni. .. ~ dC' iki v~pur 
do.lusu -•··ecek ve yivecü müd
oeı<!rı 1" muht.eJ.ıf rev;ızımal .sev
koluıımuştur. 

Şehrınıı:tde fe. aketzedelere 
yardım ve ı.eberrü faahvetjne 
harıar>!UP devam olun1naktadır. 
Sehrunız öğretmen. talebe ve 
hademelıer tarafından da 23 bın 
127 lira tebe.rü o' unmuş:ur. 

Sehrirnize getirilmış bulunan 
cl~ketzede vatandaslar arasın

daki Penç işçi kiz ve crkeklel' mü
h m bir kısmı da nb!oarlar lda
!'esi şlllıelerıne )!\;?rlcştirilıniş -
lerdlr. Di~r · e' i de pevderoey 
muhtelif vazifelere yerleştiril • 
mektedirltt. 

iki kadın bir ganci 
bıyak 1 adı 

Usküdarda oturan Adalet ve 
Ke-vser adlarında iki kad n Pa
şalımanında oturan Tevfik oğlu 
Batır adında bir genci bıçakla 

yaralamışlardır. Z•b!ta kadınla
rı yakalamış ve hadise hakkın
da talık.kata ba.şlam.~tır. 

Ka!ör,ferci 2ehirlendi 
Fatihte kaloriferci elli yaşla

rında Fehmi, odasında yak;ığı 

mangaldan zehirlenmiş ve dışa
r1Ya çıkmak isterken düşerek ba-ı 
şından varalanmıştır. Febmi Gu
reba hastahanesine kaldırı.l.mış

tır . 

ALMANYANlN 

İSTEDİICLERI 

Galibo llüscyin Cahit Yal
çın bıt~makalesi..cdc: 

- Alnıanyanın Romanya • 
dan istedıklcri .. 

Başlığını koymu$. Günün en 
meraka şayan n1cvzuu olduğu 
jçin l>iz de, tabii NancınoJaa 
ile birl.kte hadiseyi tetkik et• 
ı.k. l\.Iolladan sordum: 

- Ne istiyor, dersin?. 
Yüzüme dik ve miuıalı bak• 

tı. baktı da: 
- Ekmek meselesi!. 
Dedi ve deva:n etti: 
- Buna, lokrnanJ ban• Vf!"l\ 

sen bak.. Kavgası da deıud 

SIFIRDAN 

AŞACI 

Nanemolla i!c Fefok kontı • 
şuyoclardı, beu de kul:ıl< mi· 
saiirliği ettim: 

Felek - Yahu sıfırın üstün
de üç iken biz tirtir titrc.-.iyo
ruz. Ya krrkın aihndakilPr na
ııl döğüşiiyorlar?. 

Nanemolla - Kır~ ın nlfın
da dedin de a.ı.ıu,... ı;~ı 'ô &il 

Belediye Parir, Lond. 
radan malfın:at istedi 

St..rt.ta su taşınıHru>ını yasa.re et.
nı.i:> olan Beiedı .,ıt· ~t:u.111.u.ue 

5aJ<Jllı.ğı da tanıami y le kaJilll'
mavı lüzınn'u gormc.ct.,dır. :C.ı<.· 
serı sakaıarın p.ıS u . .:H\.A .. • er ıı.,;JD

de, gayrı sıhhi şarllJr alt.ınd.a 
su vermelerı pıs u.>t başla ~a ı:r 
matarı bu k.arara.ı buıncı iımil 
bulunmak tadır 

Bu maksatla Paris ve Londra 
teh.t.~'erinde c:lç.ıne SU.YU• In'{;Se-
leouıın ne sureLlc hat..cdılip ı.ev
ziutın ne şekıldıe yapıdıgı hak
kında maha ı.i Bclcdı velerdel' 
etrailı mru.wnat i]:)~erur,işti.r. 

Gelecek cevaplw-ın teduk ve 
tesoı4JJ'.luen sonra ver.l~ec~k ka .. 
rarla şehrimizin ,Jcme suyu. işi 
veru ve eas ı bir şckiide org~ 
nize ediimeış o·aca.ktır. * Be.eclıye cBa.kırköy Tas iske
lesi- nı 5000 !ıra sadedcrek yeni· 
den yaptıracaktır. 

tramvay c,fomobile <il 1tı 
Vatman İsmailin idaresinaeki 

Harb:ye tramvayı Beyoğlunda 
Perapalas virajında Llzarının 
idaresindeki hususi otomobile 
çarpmış, bu ır.üsademe netice
sınde Lazarinin yanında oturan 
Dimitri yi.ızünden yaralanarak 
tedavi al:ına alınmış, vatman 
hakkında ıak;bata baslanm.ştı.r. 

Evli ka~ır.a lal almanın 
cezası 

Küçükpazarda oturan Salih, 
Emme adında evli bir kadına so
kakta söz atmıı; ve ya;.aıanarak 
bırinci sulh ceza mahkemesine 
verilmiştı.r. Yapılan muhakemesi 
neticesinde suçu sabit olan Salih 
15 gün hapis ve 50 !ıra ı:.ara ce
zasına mahküm edilerek derhal 
tevkif olunmuştur. 

yirmmın altındakiler ya har:.
ı,:i cesaret, kab:liyet ve eser • 
le; hatta satır ve mısrala E • 
tem izzetler, Peyamı Safalar, 
Va-Niılar, ~elami lzzetıerle 
falan boy ölçli•ıniyc kalkıyor
lar?. 

Fcl~k - Bırak canım şu hi
kayeyi. Onlar yalnız yirm'nin 
altında deki!, sıfırın da altın
dalar. Nafile zahmet ecliJ<or • 
lar! 

ET KEMIIt 

llIESELESİ 

Almanya, Türkiyeyi İnı:ilis 
'Vf' l<"rausız ilt~taklarınt!an a -
3- ırıuııa karar \'Crıniş. BJ.1111 
}.ancmolLadan sordum: 

- Ayırabilir nıi?. 
lllı~lindü, düşünılü: 

- Bir etle kemik ıneı;'•lesl 
ı,:ı"hidir. İnı;·.iz dostluğunun 
ten1cllni AlalüT'k attı. İnöuü 
de bu temeli İngiliz - Fran>uı 

• ittifakı ile tetviç ~tıi., 
Dedikten sonra, benden so .. 

du: 
- Simdi srn sö;vle hakehm., 

ayırub .. li.r nıi. 8.} ıraTJ1 "z nu<> 
A. ş_a._ 
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in iliz· Yunan ticaret an~;şması 1z,~:,~~~;;;!?;0 istemiyorlar 
hakkın d u .gazete 1 e rı• tefs ı• rl e rı• ba~.:.m~~: ~::~dd~~u:~~~in: ranti ::~t~~T:'.:'~~:~'.a:'!:4a:~ ki J\rn~cı Kuu~bı a•ke.rı,yede, J<erı muavenet kayaıy e bu blo" 

--------------1 Leıımı rıya>..ı)e bocawdı. Aksi teşkil edilmesi olacaklu. Fakat 

T eirika: 135 

Ernin .. Bütün Arobistanın ve Eağ
dadın hôkimi ve EmirülmUminindi Bu anlaşma Türkiye ile yapılan 

muahedeyi tamamlamaktır 
Her tarafta 
şiddetli soğuk 
hülcüm sürüyor 

g.bı bcnım de riyazı)em pek za- boyıe "bu blokun tcşı<ıll şimı:lırut 
u oluuı;u ıçın beuo~n b.ç boş • ııııı.ımkıin olmadıgı gıoı tciı ikeli-
lanııuı.z, hatta derse bıle kaldır- dn de. lmkansızdu. Macaristanla 
mazılı. Meıı.ıebiJ> son s.ınıfıııı bi- Bulgarist.anın Romany.a ve Yu-
t.rı.rken, ga!ıba beni hesaplan gosıavy.aya karşı olan tadil istek-
~la bırakmak istemış, takat len sebebiyı.e ııeh ıke!ıdır: Zira. 

Esasen istediği şey arzu değiL 1 
Bir haktı .• 

Her nck.adar kendi vezir ve 
muşaviri olan ötekı ~·adı: 

mişti. Orada vuku bulı.cak her
hangi bir hareke•len bu sıın:ı.l& 
muoı.ızaman nıaIWıurt alına!< v& 
gaiil avlanmamak iı.tıyonıu. Loııdra, 29 (AA) - Tlmes 1 

pzetesinin dipkmıat!k muharri
rine göre, İn«iliz - Yunan tica-

1 ret anl&şması müttefikler içın 
eloor.oı:nik harpte bir muvaffa.Ju. 
yet teşkil etmektedir. 

Muharrir diyor ki: 
Bu anlaşnanın tam teferruatı 

h.ı.rp dolayısfle D(\"redilmemiş
tir Fak.at üç yıl müzakereden 
111>nn iki memleketin eski Yu • 
nan borcunun yüzde 43 esasına 
göre ha 'lini kabuJ effl.kJari ania
l'J"'elrJad •r. 

Sureti tesviye, İngiliz • Yu • 
nan ticaretine ehemmiyetli şe

kild~ inkişaf imkanını vereeek 
mahiyettedir. İngilterenin bir • 
çok Yunan mahsulü ve bilhassa 
Alma.nyaya gidetdecek olan tü
tün mahsulünü mübayaa edece
~i bildirilmekıedir. 

Anla1"?1a müttefiklerin Doğ-u
cenup Avrupasındaki ekonomik 
cephesini ziyadesile takviye et
mek~ ve Tfırkiye ile olan anlaş
mayı tamamlamaktadır, 

Tclaviv 
Eokaklan 

şehrinin 
!U a:tında 

Londra, 29 ( A.A.) - 1ngii te
ren:n her t.araf.nda fena havalar 
hüküm sürmektcair. MünakalaL, 
bundan fevkalade ır.ütessir ol -
maktadır. Trenıer, büyük teah· 
hürlerle hareket etmektedir. 

dı.ı:u hucaw oıeki ııenlerde, Romanya. Yunanistan ve Tw·ı<ı· 
Lt•e k.ıabeı ve ıürkçede J.uv • ye muharinleroeo bır grupla sı· 
vetu oıuıqıum içın oıuıao beş kı baı:,la..·ı vardır. Ve bunların 
numara !.at.ar kurtararak bew işLiraklı.e bır blok teşk:i'i .&riın 
n.c .. <epleo l.aleme a~ırnuşlar4ı. ve Moskovada kendııerı aleyhıne 

.b.r g1U1 bu me..elcyı ıumllille muteveccih addedilebıJr. 
ıuuauncıı rahmetti ç«uk: Buna bı.naen, Yu~o~ı.a.v ricali· 

- 0> le ıse denuşlı, ben sen- nin k.anaawıe eöre, Balkan kon· 
den lıal.aının acww çıkarayını! f.eransının ilk lıu;efi Bal.kanlar 
. - Jl.e g.111 ?!. arasında bir ya.kla>mıya mani o-

- Ne g.bı olacak, madem ki, tan engcLıeri orLaaan kaldır • 
vııklılc, l.aba.m sana be' numa- m~k o malıdır. l>ıt:er 1ıarafdan 
rayı bJe zaroa vermiş, ş•J lıaıde, kcmferaru;a istl.>a-k eden devıet-
bcn ~ıuıdı ~ana, babnının zorıa krin mul\aripler haltirnıda kat'i 
\erıruş olı!uı;u o beş numaradıın bi.taı·afiı.klarını tesbH etmeleri i-

- Bu iş.e bu kadar wmat ve 
s:tiy ane hareket cıoğru değil
dır. reaer;nız Harun velat et • 
t.ıJ<ten wr.ra Ba1<datta pek çok 
fesat tertıoatı aonecegi mııhak· 
kaktır. Kar<ıeşınız J,.mıne niı • 
me yazsanız ve ona şartia biit 
eylesen..ı aaha iyı 01urdu ... 
Demiş iruse de Me mun mem

leke. te ve bılhassa iı<i karaı;ş 
arasında ibtırao harbıne yol aç
ma>< ısıemeuı;;ı ıçın bu Llur ve 
teıill1. reauey ıe!lll>.i. 

Bizzat Me'munun ;..., IMJ:"a._ 
ta ve kendı JehuıJt ,şler ıı 17 tt 
btr propaganda t~kılatırıın ""'"" 
cudiyeıın<ien h.ııt><.-n _ı,u.:tu. 

Bir aralık Mt"nıun Horasan • 
c'. n kalktı> lhıaıı..<iı. ıııımtk , .• 
orada karaqı Haı.fr t...ıııine mıi
liıki olmıa srvu...,ııı:< bıle duş • 
tıi ise de l''•dl tıııı Sühel buna 
şıddeıle itiraz el ti. 

Almanlar Türltiyeyi 
f ngiltereden ayıramazlar 

Paris, 29 (A.A.) - Kar yağ
ması ve yerlerın donması yüzün
den bu sabah ParisLe birçok yol 
ı<azaları olmuştur. Birçok kimse
leri h.astahanelıeT< lraldınnak mec
ıounyetı hasıl olmu.ş.ur 

Nevyork. 29 (AA.) -.$imdiye 
ı<adar Amer:kad.a soğuktan iııen
ıerın adedi 400 e balı,ı! olmuş-

d..ıı~ ho~uuıı gidecek hır şey ve- cal>edecck<ir. Bununla be. aber, 
recej:im! . l:Seı.J(rad, ya nız B«ikanlarda de-

- Jl.cdir o vereceğin şey? ğil, ayni zamanda AnJdolu ve 
- Gayet giizeı pamuk ı:ılıi bir Akdenizde de ınenfaaLleri olan 

van >-a, rusu! Türkiyenin lngıitere ve Frans.a 
O ııı. • .,.w, kendinin bana ver· i!e anlaşmasını muhafaza edebı-

miş oluu::u bır pusla il" &eyoi· !ece.ı(ını teslim etmekte, fak.at 
\ .ıı..ı.z.. o!W"duldan apulımana tamamen Balkanlı olan dıı.er 

U bu t.ar~ı..an 'ı ı.ısda bulunan 
Fad. bin heb1aen ken~ın:.n ma
lı ve hakkı oıan oruuyu ıster -
ken d.gtr tarai an ua Scmer
kant'te Rfıfı .le harp eden Her· 
semeye ue bir meocLup1a Hı.rıı
nur1eyıdın veıatını biıaırmiş, o
nu cia ı.endısı g.bı hart.Kete, ya
nı ve hah ı oıan .Lmu:.e bıate da
vet e,,. ıen.i ·ti .. 

- Bakdattan buraya sa~ dl>
nemezsinu.. V..dı A ... demkı, be
ni şim<i.ıye Iı..a.ıar duı.iemediııı.z. 
Barı bu :.<il.IUJIU ıutuı.w: ve bu· 
radıı lr.alınu. A..oıı:ıın lıabener 
Sıttı Zııbey~nııı •e oılhassa ve
zır Fadl bın Hr-tııın buı dıırma
dıkları mahiy .. lındtodı.r. Eger bi
raz aaha ı..abreder,,...n.z soyledilt. 
!erimin haıukaı.o.augunu gerecek 
sinız_ 

F.ımın, itim~t ettiği ve esasen 
babas. Harunun da teve('Cühunü 
kazanmı:; olan vezırı Fadl bin 
Suhelın bu tavsı\ e;,. ne gcire ha
reket ettı ve Bağıı•da gıtmedL 
Yalnız kara~ı 1':ı .. 111e kend, a
leyhınde kolü du.;uıı<-el<>ı-. za
hıp olnfdk fır.s • .tı. .. ı veı-ruemek 
için biat ve ~aJ,..,a~inı Lecdıt e
den b.r name yaLdı. Bu nameyi 
bır hey'el ile ve lıın.-01< kıymelll 
hedıyeıer, guLcl carıyelerle füı.8" 
dada gonderdi. 

( B<lfTIMllcaleden mabat) 
78 n.asd •icbar ~eceğini anla • 
nıamakta blllıy11. Kaldı ki, Al· 
manlar, kendilerile dörı sene o
muz omm• barbetliğimiz haıde, 
Türkün seciyesiııi baliı anlıya -
mamıtlarılır. Anlasalardı, b;ze 
oc:ebir» il hiçbir _.,y yaptırıla • 
mıyacağını ı.lıirlerdi. Yuzümıi • 
u gülüp elmıetimizi eliınızden 
almak mümkündür amma ka -
fanuza vunap iatikliılimizi al • 
ınanıa imki•• yoktur. Nazi şef
lerine hatırıatmak isteriz IJ, Tur
kıye, Büyük Harpten sonra. lı.ık
aız ltir ttbir ve tazyike nıaruı. 
lı.aJ.uıca 1919 lllllyı..ından it.ha • 
r"o ayak!enmı' olduğu halde Al
maJIY-. Venail.ıes muahcdc,ine 
l!IJS martına kadar, boy wı ci: • 
DU,tir. Bızim müwekeuen 7 ay 
aouraki ıayanım.ız1, Almanya, an · 
eak 1'1 lf'ne ıonn. eöster~bunı.ş
tir. Yalnn bu kü(W. mukayc•e, 
Türkiyen.iıı öyle cebbımı;':a gcl
auyecqı.n.i, Aınıao.lara .. :ıa ı .ı

se ı:erektir. Buı:ünku genç ve çe
lik iradeli Tiırıuye Cuuıhucıyeli 
değil; ıblıyar ve ha••a ha!,ı.de," 
o.manlı Sallanat.ı bıle, •~bre bo
run eimem.iştır; her lCCB\.'ULU 

harple karşılamıştır. Turkün, 
dostlarını ve dU:,ınaıılarını •eç
mekte Almanyadan emir alını -
yacaa:ını ve b.ıçbd' ccort: nıula 
vaat etmiyeceiıııi, !\azı poLli -
kactları bılmeuılırler. 

inıı:iltere ile dostluğumuza ge
lince, bu dw.Lu.ıtun teınelı l:.ue· 
di Şefimiz Ataturk tarafından 
at~lır; Mılli ~fimız l.smet 
loöaü de, bu temelın üzerine, 
l"ıirkiye - inıiltere - Fransa ıııı
lakını kurmuştur. Türkıycdc ın.I 

li hakimiyeti• tecelli ve temer
kill eıtıi:ı Uuyük lllü.ct lll«l"'i 
de bu iıtJak muahedeı.ıni ıttıı..k· 
la l..abul etmi tır. Bu dü.>lluk 'c 
ltıüıık, !ıer uç miLelın mıilek.a- , 
bil menfaatleri icabıılır; > okı.a 
muvakkat bir keyif \"e l.evesten 
veya müşterek bir çapul zılııu • 
yetinden doğmamıştır. Türkıye, 
İn(iiltere ve Fra.>>a ile dost 'c 
muıtefık olm•kıa Alnıanlt r da 
dahil olmak üze.re, baı,ka mıllet
lere karş.ı düşmanca bir si)usel 
de takıp etmenuştı.r; balla, ı·nrk 
iııkıtanwın b8.$1Udanberı dosı oı
iui:u Sovyet füuıyaya karşı ıtli· 
fak muahedes.i.ııe. ayrıca b.r mad
de kuydurmak suretıle dostları-
1Dl1 ıçin saminu bir vefakiırıık 
lıestedıil"imı:ıı de i;pal etnı.şıır. 
Fı.ı .. aı bu tedafıiı ınıfak ınuı.hc
iesini imı:ııhıdığı.m11 ıı:üııdenbc

ıt~ Almany-. bize kar~ı düşman 
lıir polıtıka takibine başladL O 
aantan daha Avrupa harbi patla
llruwuı;tL Alma.uyıuun, hupten 
dört ~ evvel, Türk.iyeye basım 
bir siyaset tuUumıasL Türkiye
)'i lngiltere ve Frauı>adan ayır· 
lbıya çalışması, dıı bu de,,letiu ni
)'cıioe bır delildir. Uu ni) el, o
lı';'ll> yaln17., Avropada bir harp 
çıkarma~ laı:tınim ve taanınıli -
dünde oldui,una ispat etmekle 
hl~ Türk.iyeye karşı lıir takım 
d_uı;unce\e.ri oidu(:unu da gö,tc
rı.r. Alman,., bakikaıcn Tıirki- • 
)'eye do&t ota..ydı, kendisine l:ar-

1 

I• değil; WDıım.iyetle TürkiJCl e 
la.ucru:ı etmek isliyenlere kar • 
it böyle bir ittifak muahedesi 
~ıalad.Jğımtza nıeınnun olınası 
Lizırr.-elırdi. Bu tedafui ıtt .• a • 
kın Nazi Şefienni ~ileden çıkar
ması, onlaruı Tiırl.ıyeye L.ar~ı 
•ır takını 1i2U emellerı olduğu
llu ve oo.larm. bu emellerin Onü-

•e d.ikildiii icin ittifaka düşman 

cen artan bir husumet göster • 
miş ve Tiirkiyenin Aln1anya;ra 
veya Alman idare.si altındaki 
Çekoslovakyaya ısmarladığı lo
komotifleri, topları, siliıblan ver
ıneıniş, daha harp .ba:J,ıamatlan 
karakuşi bir hiiküm il~ Batıray 

denizaltı gı:mindzi, tanı hareket 
edeceği gUniı. ınüsadere etn11~
tir. Alınan propagandası. bUti.n 

vasıtalara müracaat ederek Ti.ır 
kıyeye dü~manlık t>lmektedir. Al. 
nıan matbuatı. Sovye1 Rusyayı, 
1'Urkiye~ıe taarnıı etmiye tt!~vlk 
eden makaleler yazmı~lardı.r. 
Alman ajanları, Ti:rkiyede, da· 
bih emniyt!t \'e a~a~·ışı ih13.le 
matuf mektuplar, beyannaıne • 
it.ar tevzi elıncktt-n hılt> çekınme
mi~lcrd1r. Butun bu duşınanca 
faaliyet ve Alınan~•anın, k~udı
sine karşı aktı.-clllnıenUş otan 
1'ü.rk • ı,ıgiliz - •'raru..ıı t~aiui 
ilt.ı.(akını bu.ı.mak için uf,ra~uı~ı. 
Naz.ılcrin '1'1..rkı)e)e asla du~l ı 
oln1ad1kJarıoı ve bı7e karşı feua ı 
nı)elıer b~ledıluerini açıkça ı 
Jil.L>lt!r yor. Lo.>lccc, Alnıau sı· 

)&>eli, Türk.". Jngiıiz '..Fransız 1 
ılLıiak.ını.1, brıını u;ın luzumunu, , 
kı) met 'e eht:ınmiyetini kat11y
)'elle ispat etınektedir. 
Aımanya. biıi İngiltere ve 

Fransadan ayırd.ıktan ''c 1ıün)-a· 
nın ka.rnıakarı~ık oJduğu şu za 
ınanda, [krtınunın ortasında yap
yalnız bınklıktan sonra, ne )Bil 

mak istiyor? En az, 1914-18 har· 
bmdek.ı gıbı, Almanya uğurun
da kan doken, Almanyayı doyuı 
ınak •C•D ac kalan, zavallı bır 
peyk baı.ne ı:ctırmek. 

Türkiye, l.cndı istiklaline hür
met ve kendı n1enfaatlcrınc ri
a) t.:t eden, unu harbe sürükle .. 
mi)'O çalı~nıı)·an ınültefiklerı 
lıuhnuşlw. 'Jurki.)·e, İng ıtcre ,.l. 
Fran:!ıa ile dt.inyanm bu m.ıutu

kasında, bir sulh .. mili oln1ak 
için, ittifak elnıişlir. Bu itibar· 
la Almanyanın, •Türkiyeyi İngi· 
liz dostluğundln \·a~gt-çmiyc ic
bar etmek• için yapacağı politi
ka ve dı~lomasi taarruzu akinı 
kalntaıia mahkUnıdur. Türkiye, 
iki ı;ünde bı.r siyaset dei:"iştiren, 
verdı)(ı sözde durınıyan, ademj 
tecavüz paktı imzaladığı nı~mle
kel lere &aldıran bir devıet nlma· 
dığt c;bi balen de Ahnanyaya 
kar:;ı dostluk muhafaza eden 
bir politika içindedir ve sözün -
den dönmek adeti yoktur. Al • 
mao dipmnıasisi, aksi hareketin
de, ,imdiden yeni b"r mağlubi
yete uj:ramıı; demektir. 

ABİDİN DAVER 

Galiçyadaki 
Alman ordusu 

tur. 
Kudüs, 29 (A.A.) - On beş se

r-edenberi görülmemiş şı.ddetli 

Y• \ rlBT Telaviv'de ehemmi • 
ye,., nasarlara sebep olmuştur. 
Sokaklar tamamen su a 'tındıı kal
mış ve münakalat durmuştu.-. 

~ierl .. um İzzet 
defnedildi 
(Ba.ş tarafı 1 inci saııfada) 

mulrt..hf spor te:;ekküllerinin, 
ııaı.etelerın, do•tlarının giınaer
dıklerı bır c;ok çdenkler yer al
mı.ştL 

Ögleyi müteakıp Beyazıt eami
inae cenaze nama>..ı buyük bır 
L'Cmallt tarafından kıJııı<tı.ktan 
sonra sanduka l,'t!lenkkrlıe sus -
lı::nımıs oıan cena:z.e oıomobiwıe 
konmus ve bunu yıne ceıenk er
le dolu bır kamvonetle oıuzu 
mütecaviz taksi ve iki otobüs 
la.ki" ettii!i halıde Eyube ha.e
ket edilmiş:.ir. 

Evüo Sultan türbesi Önür.de 
cenaze otomo~ilıden indirilerek 
dua edı"mış ve sonca tabut eller 
üzerind~ İzzetin ebedi medfenı
ne ııötUrülmüŞ'lür. 
AılE'makbercsi önünde defin 

~lö.vesi ya' r"1rkrn mef'lhumu 
tanıyan ve sewn hatızlar tarafın· 
dan kur'an okunmuş, goz _yaı;ları 

arasında dua edi!mtstir. Bundan 
soma Refik Osman Top ve Ga

zeteci Nizamettin Nazif tarafın
dan İzzetin ı:azeteciük ve spor
culuk hayatı hakkında birer hi
tabe irat edi'mistir. Bilhassa 
Ni7.a~ttin Nazif bü•liik bir he
)"CCanL<ı İzzeti anlatırken bütün 
hazırunu a{!lı:Jtınıs ve kendisi de 
hıckırıklarla aitlivarak sözlen • 
nin sonunu tamamlıvamamıstır. 

Azız ölüve Cenabı Haktan ra.h· 
met di'eriz. 

gıtnıiş, o ga)·~t güı.cJ, pamuk gi- devletle.in Ti.ıri<:iyenin misalinı 
bi \"an )"a\·rusunu bir kese b.i- · - •- · W<KJP elm~mderi icabedeceiıı kı.-
ğıda yerleştirmiı;, sonn da ora- naatini göstermektedir. 
Lan ltasu.~paşa,ya inip t,enere 
geçmek üzere bir sandıı1'ı atla • Belgrad, 29 (A. A.) - Ba'kan 
n11~ \;t' Fenerin yoJuııu tutmuş - Antantı konsevinin önümüzdtki 
ıum. Fakat tam denizin orta ye- i<,'ılllWl hak.ı nda tabılat.a yr-o 
l.agıdıııı paralaıııış olan yavru- ıçtı.maı hakkınd tef:,iralta bulu -
rınde, debt"lene d(. ~ı< tene kese .. nan Polittka gaz.et{'si. konsc ·?n 
cak, ellt:Tinıi tırmaaıyarak kaldı· h\_ ve-ti umurniVleSi ıtibarıvle Bat-
rıp kendini denize" fırlatmasıo kanlar vazi\'etinı lt'tı\ik edece-
nu'! Bereket ki, arkadan gelen ~ıru ve müsalcme1 yo'u ile ihtı-
b.r b~ı,ka sandaldakiler onu kur- lufları izilieye calı~arak bu su-
tarıp iskelede tekrar bana tes- retle Ba.!ıkan - Tuna n.emleket' .. 
linı ctnıişterdL ~eden sonra kay- c:-1nJn bazı müt.aleaJ.arını tatmi-
holan. )ahut çalman bu gfü.d ne h:ıdim olacagını Lıldirmek • 
hayvan ..:mdi bende olsa idi, ı.,ciir. 
rahmetlinin yndi~S.ndır diy~ o
nun kı)'mf'ti ş!mdi bence iki kat 
dalıa artmı~ olurdu. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Şiddetli ze'ze
le!er oluyor 

( Başıarafı l i'ldde) 

Amasva. 29 (A. A.) - Son 24 
saat ı.artında Amasvada muhte-
111 saatlerde 4 deta ver sa;..uııı.&ı 
hıs~edilrnıştır. 

1soarta. 2!I (A. A.) - Ş..hıimiz
de bırı sabah saat 3 o~. dı~eri de 

buPÜn saat H ü 15 ıteQO ikı zei
zele ol:mııştur. Zdr.ele fazla sar
sıntı vap.ığından bütün hallı bı
na'.ardan d·ş.arıy.a fı.rlamışl.ı.r. Ha
sarat yoktur. 

İnegöl, 29 (A. A.) - Dün saat 
13.30 da lnegöltle btribinni taltip 
err"n üç ze'zele ol:ıııustur. Hasar 
yoktur. 

Fin - Sovyet 
harbi 

(Baş tarafı l inci aaufada) 
Rus 1 ar lıOO ölü ve 160 esır ver

m~lerdır. F'ın.ec 4 hucum ara . 
bası 4 top, 15 mitralvOz ve bir
çok Si• ah zaptelJnişlerdır. 

.\llteJoki de h.u>ların t·evirme 
han:.-cc.ı yanlmı-. du.;man 550 C.
Ju vcrmi~~ir. 

Kare:ı be.zahında ,.e d:ğer böi
~t~er;::ıe ~..ı.n.uııel ha) ı..e..ıilllı~ -
t..r. 

Helsınki, 29 (A.A.) - Bu.ı:ün 
öf(L'Clen sonra oa Hels..nkıcıe ıJ.. 
a .. arm ver.lmişt.r. Dürt .5ovyet 
Lat·_varesi scfare~leraen bir ço -
ğunun bt• lunduğu rn~vkiin üze -
nnae UQIIluşlardır. Bıırası Helsıı 
k. ve 20 kılometre kadardır. Tay
yareler wk alçak:a:o uçmuş ve 
ü.zerlerindeki işarc:t:cr sefaret 
n ,emurları tarafı.naan tefnk edı
lebı.lm~tir 

!, " bagaaıta Emin ile anne
si L.uı....eyoenın o kadar çok k-0rk 
tukıan, ~eı<ı.ndiklerı Me'mwı bu 
sure. ıe hareket ~dıyord u. 

J,'aı.at l acil bın Heo. Me'mu
nuıı ı..er.aı.s.ne gon<ierdi!:ı mek
Lul.ıun mun ertl:cttu.a v~li ol
ciugu gun Bugua.tan da bır na
me alrıqtı. 
• Bı; nan.e kend.sinin vezarette 
ıpıta 1crnMJ.nı ile ot:r~er ordu
nun Ld.gUô.:.ıı....a getırıııut!:iini 8.
mırd .. 

ı ... arunurrı.. .. ıdın vt·ziri şımdi 
iki 1.:..r<.!tŞ c;.r~ır.da ve ıki.Sinden 
birinı terc1.1 \i.ıL.) ednde idi. O 
esa~en bu tere.hı aaha evvel yap
mı~t1. 
Me'm'~n yalnız Horas.an tara!

bnna hdkirrdı. 
Emin .. Bu Un Arabıstanın ve 

Bagaoaın h;uumı ve .C.nurül -
n.Omın.ndi. Bahusus k., eski 
mev"-.ı.nı muhafaza ed"cektı. 
Kararıru l:\el c'<lOÜ1sUz verdi. 

Me"mı.ıouo ta.ebını cevaps•z bı
rai<t.. 1 u.s'oaı<ı orduyu al.acil 

Bat:aada diır.aü .. 
.rvıe ·mun, kendi hakkı olan or

dunun büvük bir kıımıının Ba~
w.~ ... .ı J.;O"-uru.ur.e~ine Ca.JL sıkıl
aı. }"akal bu sıkıııtı çok sürmedı. 
(,,.:ıinku ncr.s.eme Semcrkan~t.a a
:ü hi11U muhasara etmı~, ele ge
.ç ... rnı.i.Ş've onu Hor~ana, Me'mu
na gor.dcrm ... tı. 

Horı.sanlıların evvelce Ali bin 
İsanın vilayetı z:ıman,nda ne • 
kaoar Zl!.um ve tazyı.k altında 
buıı.ınduıdarını bili}-0rıız. 

Me·mun bu vilaye. halkına 

ıtarŞ1 çok ivi muamele gösterdi. 
11.0.1..Aın veıg:iierını.n n Unun bır 
kısmını atıe~t ... lıer giın cam.e 
gıacr ve ~n...raen ae.ıiı.llar ba -
gırt.ırdı: 

- h.ımiıı kimden şıkayeti, da· 
Oıdu. 29 (A. A.) - Dün &l<şam 

bıri şıddctli ve dif!e.i hafif ol
mak üz-ere iki ha,....ketiarz olmuş
tur. Bu sabah saat 5 de de iki 
saniye süren bir ver sarsıntısı 
daha olmuştur. Hasar yoktur. 

Antl.kOffiJ.Ilİefll vası v;... a M. munu ı;ur.ün.. 
Ve Me•'llUll lıalka karışarak, 

halkın o<mını dırı.;eıck ve a-

pa!ct lcuruluyor da1eL ıd .Je muamele görerek 
az zarna~da bütUn llorasan ve 

(Baştarafı 1 incide) civarını teshır etti. 
Faal b.n Reb., ona istediğ"i or-

nı.anva bu biok.a aı.ınmıı:ac~.K .. ır. ".iu kuvvetini gönJermem~~ı. Fa-
Luııo.ı<a, ~~ (A. "-·I - hautıa- kat Me'mun a<lalet ''"" u:uvvücena.. 

zu cıa budapt;!S1.00.e buluruna.kı.a ..,, L.1.: Jat;.ffıet.Jı~l oır asn.eri kuv -

Askeri ve siyasi hadiselere bır bakış 
o an W«rd ı:'rıct•e ı;vı"t• h«llna- velin yapacağı tes;rden daha çok 
zırda bu met•ılekeue loı>la~ tesır yaı:ııı·~tı. Veziri ve emini o-

Muhariplerin geniş ve büyük Yunanistan hiikfımetlerlle si • ~ .. .11 ı•~ <lluJIUll .. 'hları ı<onıe- 1an ~·acı! bin Sühe1 de ona zeka-
laarru:ılar için yapt.kları hazır • yası muııaseı.eılcrı de az dere- ransı, k<ımmtern a;e, tundekı mi· sı, yer.nele tedb.rleri ile büyük 
lıklar devresinde bu hafta iç.n- celerle ıarkh saminu do•tlu1>.1a- sakı yeıuden tamir ve is!illı et • bir yardımcı idL 
de Belgratta toplanac•k Bal - rıı na)anmaktadır. liclgraı kon· mel< Qaceıerı.nı araştuacakıır. Faal bin Sühel ile Me'mun •· 
kan Antantı Konseyinde şüphe Icra~ınw t<lpıanm-..u.ııao ev • Japon dıp omatlarırun Sov- rasınc:a ya.~ız küçük b.r ihtili.f 
"dilemez ki, cenup ve cenubu \el Alman iktısat işleri müte- Y'-'•ıenn nuıuzlarını Baıkanıar>a noktası vardı. Fadl dıyordu ki: 
,.arki Avrupadaki bitaraf dev - buı.s.•ıuın Romava g.ııerek mu- t.esmıl eLm.ıve kıvam .,yJemeleri - Bai!'1al aruk bir f,tııe di • 
!ellerin \"e memlekctlerın lıare- za-cı·c.~T )apwaı.ı, Avrupanın halınde lta'va ve Macari;-tan'a yarı o.nıı.ıı;t~c. Pederiniz Haru-
kellcri, alacakları vaziyet tel bu nu.ı"akasıno.aki il.C,.aw ve nun aLa.nı bozarak sıze hakkı· 
kik \e müzakere edılecektir. ncııce ıı.~ıır.le 11v•si menfaatleri gerek ku\veLle, g<TÜ t~hdit ile nız ve malınız olan orduyu ve 

Birkaç gün e\veJ.i yazılan iki mcınlel>cl ara•uula lclıf •>le· yaıJun et.nlt.>i içın kendı hu- ordu teçhı7.atını vermiyen.er ya· 
ııw:ıia dabı k.aydeyledığıınız ci- uıck ıar:ıın"a tefsir oiunabılır. k ...... .,ı.ıerıne yaro.cakı~n \ekııt- cın yıne haıtı-.ı.nız olan veliah•li-
belle faşist iıal~a bııkuıı-ıdi bu Almaıı>" ,...,1 tasıle Sov)"ellerio len de mtızakere ~ ... ~c • .,,J;,,.ı soy- ein!zı de al.rlar. Binaenaleyh her 
kouforaıısa l.alhcn ~C) a w;ınen dahı Jıalya ııe ım ınıntaluıda me\ lenmektedır. ihtimale karşı hazır bulunmak 
mu:uılıerel edecek, murahh~s ru.t ikı.. ı uı menla., lerıuin ıe- Buda0t:şle, 29 (A. A.) - He<iOJ ve ka deşinı.z Emine pek o ka-
a.,..Uudcrmı.)cee1'tır. il.omadan ve- l.fıne ve mü,·a:ıene husu.Je g(·tj- H ... j!,;,c!l ~azete.::ıı, i ... puu dıpıuJnc.ı.~- aar 

1
• ma.ı go.stermemek 13.zım-

(B~tarafı 1 inci sayfada) rıleıı bal.eriLr~J Naz.i Almanya r.ımcsine calışıldığı dahi sbvle- !arı arasında Buuaıxş.cae ak..e- d.r. 
yolur.u ısgal etmekte oluuktan bıil.uınelinin cenubu şarki ,-e nebiıır. Bcl;:rat konferansııı.dan a.ımış olan koııl<.roıı;.rı >Oll.ı er- tle'mun ise (Fadl bin Sühel)in 
başka Lwowa ve Galıçyad.ın orla Anupa iklı.sadi i~l"ri m.i- C\\cl r .... uıa, Ilerlin hüb.!lmd - mı:; oıdugunu b~yan ve bu kon- bu suzıenne kar:;ı: 
Homanya h.ıduduna mücavı. o- tehas>ısı Lr. Clodıu> İtalya ı.u- lcrıııin si:va•.i ve iktu.:ıdı faali- ıeransta müzakeı-e edılm~ o'aıı - liayı.r, aı3ordıı. Kardeşım 
lan b~lıca ~dıu·Jcrinc tanklar- kiunetiı.ln ali.: .. adar şohsı~·cık~ yeller .. ba11rlıJ .. ları dil.1.atle tel· huous.ıL hakkında lııc uır şey k- bacamın al.dun bo«mu. !len e-
la mücehhez kuvvetli Al:man rılc ın.iukercl~rdc bullllUllilk •. kıl< olurıa,ak larzc!a ehPıuıniytı, re>,Üh ct.memı:; oklugunu ka\- i(er onun aıeyhınde herhaıı,ııı bir· 
kıtalan da ~'-'":.ir. ı•dır. bai•dir. · nazuı ... hareketi )·apasam o za- 1 ~-u·~ ~ de~Lk~cn so.ua japen dıp-

Mo ova. 29 (A. A.) - Tass Almanyanın cenubu ~arki Av- ), et taraftan Çin istil~sı, Çin man böyle kcitü bır u;e onu sev-

* Halidi, Me'munun veziri Fadl 
bin ~uiıelın c::tAJ uınaa.şı ve e
nı muten.ec:u olan bu kurnaz a
damı Bal(daJ.n z~, k simoarı ı 1ı> 
sevi Horonun batakhanelerıne 
iltıcasında b:rakm~.ık.. 

Haron Halide: 
- Sen merak elme, demişti. 

Bağdadın aJ;ını ıı»ıı;ne ~cl.r.e
ler yıne seni ve aıkada,Jarını 
bulamazlar·-

H•onun böyle söylemekte Juık. 
lu vardı. · 

Çünkü onun geniş teşkilatının 
meckezt Ba~dadın iısl.i.ınde deı(ıl, 
ahında ıdı. 

Halıt ve arkadaşları, Emine 
biat edilcığı ı::un ve onu takiD e
den günlen Yahudi Haronun 
ev~nde ı;eçlrı:!iler. 

Bı.atin üçUncu günü idi" 
Sı: lJ Zübeyd~nin ve Emınin e

minen ııe bagaaı içınae 'le' • 
mun t.araf.;.rıarı ha1<ıü .. cla ya • 
pı!an ara,;tırmalarda yiızcıen f;ı.z. 
la kimse ) akalanmış ve bı.ıase • 
bep, bıla sorgu aerhal zJıdar.a a
tılm ştL Fakal a.ıı ınıı~~t Ha
lirii ele ge~ rır.ekti. Hal~uki o
nun izıni bular- mışlö.I"dı. 

Vaziye,i biıyük bır kurnazlık
lıa takip etmekte oian Haron her 
akşam H;uiv.e h ı,er gdirıyor 

ve: 
- Göriıyor~ur • ?: ya .. D .yordu, 

~endi.mı sizin u;ır~ nek.a ~r bu -
yük tehlikel~re koyu} orum. E • 
ğer Me'mun Ha'ife olun;• o ıa· 
man elbeLle beıı:m bu hızn::cti· 
mi mükafatlandırırsınız .. 

Halit, Yahudi!lin kendilerine 
karşı vapt•ıtı bu vardım.11 mu -
hakkak bir rner.faat mukıtbilı ol· 
duğıınu biliyordu. Esasen o da 
l\le'mun taraf.~rlıii,ını kendisi i
çin de bir ikbal volu tel.ikki e
derek vapmı.vor .:Ouydu? l\laksat.
ları avni olduğu için Haron ile 
pek çabük uyuştulH ve anlaşt.ı
la.r. 

SöJledij;imiz gibi biatin üçün
cü ııilnıl akşRmı zevk a.msan 
Haron evine gelınce Halidı bır 
kenara cektL 

- Bu gece, dedi, seninle bk • 
~~te Halifenin saray.na gidece
gız .. 

Halit şüpheli nazarla Yahudi
ye baJ.tL 

Bu adam yoksa kendını Emi· 
ne satmış mıydı? 

1 ı ron. l :Zlid • n bakışlannda· 
ki m.ınayı derhal sezdi. 

(Arkası var) 

bir talebe deniza 

düşüp bo;ju'du Ajansı ı..u-;,fınJ.n neşredılcıı rupa l.ukiıı .:tlcr.Ie ve bılha."a mJIPlini Japunyanın isıi,marı • lorııaL!arırun derhal St!fir bulun- ketrr~ <ı!uı·wn. Babam Harun .
1 1 

k - . a .... "-.ı..r:ı memicAcı erı: avd .. t et- b , . nl 'ed bır tehi gde .,arki G.ahçyada Iwnıan~·a ıle ıkh>adi)atu -. ik- na t;rni tu n•a sı~'asetınin ısrar· •r:a Ao.rueo• e muc• e en Dün sabah, b.r talebenin bo~ 
1 d B 1 ·ı.. A- miycrek Bukreş'e ıııd~Jıl-'n' · ) · · 

Y aı11 ~!ırKi Sovy~t Ukruııya.sın- l1!Jadi si.>.ı:,cte ait n'üı.ııkereleri~ a cvamı, lr csı &ııuerika ile ...... .a.u.ı :->a~nl oıye va.:;ıyet e~rnıştı. masıle nL:tıt.'Clencn bır deniz ka-
da SOV\Ct kıtalarıııdan b•ş> a ni bu zat idare c!mekıc~.r. İt 1- Japon)a arasın a ger~''1liği ar· =illin pm ı en büyük e • zası olmwıtur. Den.zyollar.nı.n .,.. d İo.d\C etmt.kteJ.iT. u~ . . dil k 

şı.mendıh'i" haıt.ıru kontrol eden )anın ccnuhu şarkı Avrupa~a tınn1'h. Misin Çen~>crlavn'm Londra, W (A. A.\ - Sund.ıy lll<'lun memlckelle hcrt.:.ngi btr ülev vapuru Kadıltoyünden kop. 
Alman k ta'arı da bulund..ı~ı.ı- ve orta AHııpo rruntakasma da- bc,,aııı•tınc!a Çinde ın:n; hÜl.fı - Dıspaı.ch gaz..et.esırun dıplomawJı. ihıı...'.ıla yol açmanıak ve ıdarem niye f!" ırken Salac.k açıkların-
na dair venlen hııberle.ı ı..tl<- h.l lllacarıstaııda iktt>adı frali- m~t .e reisi Mar~al Çan • Kny rnuhabırı yazıvor: al.ı.ıu;a b~l~nan Horasanı ada- da l?Uvcr•ede bulunan bır genç 
z!o için kendis;.,.e mt!S'ul nıo:ı· yeti Ye licar.ıi, son on seneden- ş.,,.·ıeu başka bir hükumeti İn- hlı.hbaratınuza nazar:ın Hit- let ve hıuur içinde bı.lundur • talebe müv zerıesmı kaybeder le 
kamlar tarafından mezunhet beri fazlalaşmış, denebihı kı, gil'crrnio unınudıi:mı b~van 'erin müsavirlerinden bazılıırı, maktır. denıze düşmüştür. Derhal vapuı 
vc-rild.im k~vd-~"--'·te ve şo"yl< şimdi, diger devletlerinl..ne n.s· clme,i, Uzak Sarkın'·i ihtilUın Fadl bin Sühel _genç Afe'ımu • d_w_ cdurulınuş fakat yapılan bu·· • ~· ~ k d ··ı "d Rus· Alınan isbiriıei beklenen iık z.ı · · t "d" deni'.m<>Atedir: betle birinci derece.vi ·~gal ey- tavsama .. ,, • şı detlenmek nur. bu : .!.ne sö erını aa. ır twı ar:ı.malr ra r"lhnen ~v-'"· 

l 
, b 

1 
, • "Pticcleri vermedi"• o-u'rde '··k • ını· - 1 ~ ' • k ~ "" il'll1 

1 Jı.e.:Jdliini ispat eder. 
•Şaı.ü Ukranya •-rak:.a-n. )emektedir. Bu sureti~ a)·ni i- 1 yo unna n ''"""!!UDU söyleme- ....,.... edıvor ve '-" al oer == .. ar- gencı urıarmak mümkün olam• 

da 
~... • u• ,_ ·• k ı Roma • Berlin - Tokyo mih"'-'"" ~ b ı k ı ı·n "t.zl · Ü • 

hiç bir l-cnebi ubiti veya lalyanın Yugoslavva. Romanya. mizı müm)l;un ı ar. şı .,azıc u unms ...: ,... 
1 

• - mı..cı ve skUdar orta mektep ü-_ 
.......... __ .__..._~~~~~~~~~~~_.,.ı...:;;...;.;;;..;;:.:~::.'.:::!'.~::'.:~...!'.~~:..L_;:;:::,::~. ~-:_:~~::,.;;.~:,:::;:;~.;;___J..:::::.::::iJ.AJ~i.J;/i:n;LIRJı.tıı.K.~jl:r~ı~n~ın:!,..'.ı~lı~y=a:.~ı~ıc~i~n-v:e~n~ı~· ~b~ic'.;.!ıı~a~y!"'~,~·.L~b~ı:• ~«~'r~'~·;:::;.;:;..'.::a~·~a~e~\~'atn~~ed~ıj~u•~-~~ç~·ü~~~cü sınıf besınden Mah. 
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Baş, Diş Nezle, Grip 
Romatizma, Nevralji, Kırıkllk 

ı• tutun aCnları derh·anc.ser. IUzumunda gDnde 3 k• .. ahnabrlr. 
__..!.. 

. 
Gayrimenkul Satış ilanı 

İstanbul Dördüncü fcra Mtn: u luğundan 
Bir borçtan do!ılyı mahcuz n ·yojtlu Fi:ruzağa Çukur Cuma ma

ballesi apartmanının ~en w.,.,e itibariy~ -edi hissesi açı& ll't. 
tama ile saiı§a çıkarılmıştır. 

Gavrimenkulün ev}lafı; 31 ve na.ımaN!'laj 2 No.lı ,.C! aJotı.ncia dük
~ln.ı o.mı 1lltı kat.lı kirgir apartman olup mezk[u· apartırwrun 
ır.emin lr.ata sokaktan çift kana.ili camekanla demir kapıdall girilir 
a:ra&ı camekanla bölüıırniia zemini moz.ayık bir sahanlıklıa bir b.. 
pıcı odam ile bodrum katına inen Merdiven ve 1 No. lı daireden 
~ zemin k&t 1 No. h daire bir koridor üzerinde dört oda ve 
bir he'l w bir mutfak ve bir l.iıer mevcut olup bu daire ayda 
12 lira icar ııetirnıek~. 

Birinci kat: 2 No.iı daire: Bir koridor üzerinde bes oda bir taş 
eda bir mutfak ve bir ~a mevcut olup bu dairede borçlu otw-
ımlı.ladır. 

İlı:irıci :ıu.t :3 Nolı daire: Bir koridor ürerinde bes oda ft bir 
~a bir mutfak bir he.l:iı olup bu dairede de iki hissedar otur
maktadır. 

Uc;üncii kat: -4 No. :ıı daire: Birinici ve ikinci katlann ayni olu-p 
ırıevcut katlardaki taş oda yerine aydınhk mahal mevcuttur. Bu 1 

Dördüncü kat: 5 No. lı daire: Üçüncü katın ayru ohıp ruhiye 

Üsküdar Asliye Hukuk~ 
mesinden: 

H:alit lşı.kkı:r tarafından Göz.. 
t.epede ıHmnıı.m ııokafulda 38 No. 
l hanede Sa'kine kızı Huriye a
leyhine açıtıjb. boşa.ıwna davasıı 

üzerinıe yapılan tıebliltatta mez
bure H'Uriyenin ikametgahının 

meçhul olduğu mübaşir meşru -
hatmdan a:n!aısılm&kla illnen 
yal>llan tebliAat üzerine 4/12/939 
Carih.l tahkikat ""'sesinde waf-
larm bcıoaımıalaTma kıııra:r ve
~ ve ilam Bll!'etl mah1reme 
clivanhanesine ilsa.k ve keyfiyet 
gaııete ile de ilin o'unur. (23890) 

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Buıldığı yer: 

SON TELGRAF Basımevi 

ao lldadkAnun 
SALI 

Jllcft ıasa a...a: uss 
1 iac.i q Gün: 31 ı. Kiaan 17 
Ziih' ı r · ze K••m; a 
GU.a.,.: 7.15 Ak .. m· 17,%1 
Öile: 1Z.rl Y•W: 18,U 
lkiııii: 15.M İmaiık: 5.32 

HAVA V.uln.'Tt -

y esill<öy Meteoroloji lstasyo -
nundıııı ıWnan ....liımata j!Öl'e, 
hava yurdun Tntkya, Ege, Mar
mara deniz .kı.yı.lıanDda _ Jmpalı, 
mevzii ~ diW:r bölge"e.-de 
kapalı ve yer yer ~ş-4 ııeç
miş 1.:izRarlar umumiyetle şi
maJ istikametinden, Trakya, Ege 
bölge'erindıe kuvvetlıe, diğer böl
gelenle orta kuvvette, Marmara 
ve Ege denizlerinde mutıedil b.r
tına şeklinde esmiştir. 

[)ün İstanbulda hall'a kapalı ve 
hafif kairlı ııeçm.ış rüzgar saniye
de şimalden 6 - 8 ınetıre hı:ı:.ıa es
miştir. Saat 14 de hava tazyiki 
1011,8 milibar idi. 

Sühiınet en yüksek 2,0 ve en 
düşük o.ı santigrat o!.ımı:k kay
dedilmiştir. 

DOKTOR 
Feyzi Ahmet Onaran 
Cllıll7• w -17• allebul111 

Puar ı.arı. lttt cin abalalaa 
akpma Udu 

Alltttı: Baltıill C.hlefla 
1oın..u ırıı.mnıte Ne. 43. Tol ZH!t 

RAD 
Diş macunu 

SABAH, 
ve AKŞAMLARI 
Yemekten ıonra gün-
de 3 defa dişlerinizi 

muntazaman 

• 
1 

ile fırça/ayınız. 
.... . " . . ~ .. 

Ankara I<adyosu 
DALGA UZUNLUCU ~ 

T .A.Q. lt,'7 -. 11195 llea. H llw. 
T..t:P. Sl.7t-. HH llu. H ıtw. 

H3t-. Ul llea. lıt ..... -
30 2. kanun Salı 

fstanbıtı Ücüncü İcra M~ 
kri!undan: 

Paray.a cevrilı:nesıne lı:.arw 
verilen muhtelif b'2yüklükte E-

A N .l\A it ~ tek narca k~le ile potisiyet ı.-
29 • 1 • 941) lı:arta derionin birinci açık artt• 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 

ııtaııan" ması 2/2/940 tarihine tt:Sadüf • 
5.24 den cuma günü 12.3tı da Sandal 

130.19 Bedesteninde yapılacak ve kıy-
2.9282 metinin yfuıde 75 ini bulmadı~ 
6.675 takdirde ikinci açık arttrrması • 

27 li:ıa ıoar getinnektedir. inhisarlar Umum Müdürlüğündsn 
Mire ayda yirmi sekiz lira icar 2"tirmektedir. 1 

Beşinci kat: 6 No. lı daire: Bir koridor üzerinde dört oda bir ~--••••••••••••••••••••••• 

100 İsviçre l'rc. 
100 Flo.;!n 

ı 12.30 Progr~ ve memı..ıtet 1100 Belga 

1 
ııaat ay.arı, lı.~o AJans ve me- 100 Dn.hmi mutfak bir beli mevcut o.up mahiye 16 lira .icar getirmektedir. 

1'bu dairede sahanlıktan çıkılır :ııemini çimento etrafı kargir dıvar 
lwdtuluk üstü oyukhı saç'ı bir tıar<ıÇa ile mezkür taraçadan de
mir poarnuı.klık!ı merdivenle çıkı 'lır zemini asfalt ve etrafı ürgir 
Gıvar korkuluk.hı ikinci :ıınumi taraça mevcuttur. 

CilUt Jlik. Elcailıme ıekli sCIClti tıeorolop haberlıeri., 12.50 Türk 100 Leva 

%9.2?25 nın 5/2/940 oazartesi gun·· ü --' 69.185 ~,-

.22.04 ma:halde ve saatte yapılacağı ilin ·-0.97 olunu:r. (23885) 
1.5875 - -----------

Bodrum katı: Zemini çim"nt:> saçlı bir korido•da bir merdiftll 
ıı'tı yedi kömürlük bir heia ve bir merme:r tekneli ve üç katlı ça
ıM.sırlık Vl9.l'dır. Ve bu katta kapısı altı patlar soka~nda 2 No, 1ı 
düklı.an mevcut olup cephesi camekanlı ve istor demir kepenk.li
dll'. Bu dükkan da mahiye beş lira icar geti:nnektedir. 

Umunil evsab: Mezkiır gayrimenkul ve zemini ve beşinci kat
a.ki sa.lıan'tlı!Jar moza}'lk ..,. diğer kaUardaki sahanlık ve t..kmil 
merdivenler mermer basamaklı ve demiır parmaklıklı ve korkuluk
l.>dur. Zanin kat penoereleri d.emir -parmak;ık 'ı ve di~er k~ak.i 
odaları çılmnaJıdır ve tamamı cem'an t.amire muhtaç olup ele&
kik, teriıos ve hava ııazı tesisatı vardır. 

Jfodudu: Bir tarafı Hüseyin a.,y hanesi bir tarafı Hamda X:... 
ailı: ve lılırafı Rabii t.riki am ile mahdutıur. 

iMeııahaaı: 112 metre murabbaıdır. 
Takdir o.hı!JQJl kı'/lllleti: Ehli vukuflar ıara!mdan t.nmıJN 
~ lıra kıvınet takdir o~tıır. 

1 - İşbu gayrimenlrulün arttı:-ma şartnamesi 31/1/940 tarihin
den itibaren 938/3663 No. ile İstanbul Dördüncü İcra dairesinin mu
ayyen nwnarasında herkesin görebilmesi iıı;in açıktır. i'iında yazılı 
olantardan fazla ınai'fım&t almak .ıstiY"Ener, isbu şartnameye ve 938/ 
1663 dosya No. sie mernuriyetimi!e müraoaat 6tmelidir. 

2 - Arttırmıya iştirak için vuka.nda yazılı krvmetin yüzde 7,1! 
ni.sbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi e
clilecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacıtk1'ılar1a diıif.er allfilradarl-arın ve irtifak 
hakkı sahiı:ıleıinin gayrinrenlı:ul iizeı indeki haklarını bususuiyk! 
faiz ve mam-afa dair o'·an iddialarını i$bu il'An tarihinden itibaren 
Yirmi gün içinde evrakı müsbite'.eıivle bir;ikte memuriyetimize 
b.ildirrr .. •M!ıi icabeder. Aksi halde hakları tapu sicili i'.e sabit ol
madıkça satış bedeJiııin paylaşmasından haric ka!ır;ar. 

-4 - Gösteri.len günde arttmnıya iştirak edenler arttırma şart
ıramesini okumuş ve lüzumlu malilmat Lmış ve bunlıırı tamamen 
lı:ıabul etmiş ad ve itibar olunurıar, 

5 - Gayrimenkw 4/3/940 tari.ıinde pazartesi günü saat 14 den 
18 ya kadar İstanbul Dördüncü İcra MemurhıPıında üç defa bağ
rıldılı:tan sonra en QOk arttırana ihale edilir. Ancak arttırma be
deli muhammen kıvmet.iıı yüzde 75 ini bu'maz veya satış isti)enin 
alaca~na rüçhan! oia.n diğer alacaklw bulunup ta bedel bunlann 
bu gayrimenkul ile temin edi.bnjş a 'ocaklarının mecmuundan faz
Jıı.ve çıkmazsa en çok arttı:ranın taahii<lü baki kalmak ü:ııere art
trrma 15 l!Üll daha temdıt edilıerek 19/3/940 tarihinde sah günü saat 
14 den 16 ya kadar İstaa:ıbul Dfudüncü İcra Memur:luğu odasında 
ıll"itırına bedeli s~tış istivenJn alacağına rüclı.ani olan diğer ala.cak
h'arın bız gayri menkul ile temin edilmiş alacaklan mecınuundan 
fazlaya çıkmak şartivle en çok artb.rlana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilırnezse ihale yapılınz. Ve satıs talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya 
ftri!len mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı resho'unarak 
kendisinden evve.: en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu 

J-IAZRETJ 

MUM 
Y t.zan: Ziya ~ akir 
Boyu 24 arşın ve bir kan~ır. 

Eni de 23 ar~. bir karıştır. Yük
aekliği ise, tam 27 ziriıdır. Kapısı, 
fark ta:rafındaki duvarın üzerin
dedir. Ve verden bir adam bo
yu yüyksektir. ş~ tarabnda
ki duvarın üzerinde, (Haceri es
ved) adı VErilen siyah renkli, 
parlak, büyük bir karpuzdan da
ha irice ve yumu:rta şeJtlinde bir 
&aş ...ardır. Bu tasın as'ı, bir 
(Haoe.d semavi) dir. Her halde 
Kabenin binası esnasında, seına
vı bir hadise neticesinde o ci
vca dü~müş.. Semadan geldiği 
lçin buna bir kudsiyet atfedile
rek oraya ~tirilin vazedilmiş
tir. 

Eski kitapların rivıryetleıiııe na.
ıı:ara11. İbrahim peygaınbtt, evve· 

~ o.a.ıı ~ı --

r 
Tt.fıika: 135 

mt Yoll'!:up hazırlaımı; ... Ondan 
sonra. ~·unun yardı.mı ile (Ka
be) yi yaprnıya ba~lamıştır. Ve 
biııayı sadece d&.t duvar i.be bir 
kaıııdan ibaret yapa:rak, üstünü 
acık bı.rakınıştır. 

Yine bu rivayetlere nazaran, 
bina yapıbp biLtikten sonra, 
(İbrahim) bu eserinin mana ve 
maksadını halka >Ian etmek için 
- binanın sa~ tarafında - ha.en 
(Makamı İbrahim) denilen yere 
çıkarak: 

- Ey (A!Iah) ın kul'erı!. Bu 
bina, (Allahın evi) dir. Ben bu
nu onun eınrivle yaptım.. Yine 
onun emriyle sizi davet ediyo
rum' Ge'.j.niz Bu binayı ziyaret 
ve tavaf ediniz. 

Diye bal'ırmıya ~ştır. 
l3u davet la<laiuıı dıqa:ılar ]lo. 

Toz paket kolası !12.000 lı:ır. Pazarlık l 4-- Müziği, Ça.anlar: Vecihe, Fahire 100 Peçeta 

15 Fersan, Refik Fersan., Okuyan: 100 Pengö 
13.435 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞJ DRAM 
KISJ.UNDA 

Beyaz çul 150.000 metre > 
Kalibre çeliıri 43-4. 15 lı:R. • ) 
Kıorbon > 2335. - • • ) 16 
Krome Spesiyal • 1024 - • • ) 

1 - Şartname, niiınuııe ve celı1t eb'at listesi macllıince yukarı
da ciJlll ve miktarı yazılı (5) lı:alem malz.eıne pa.ıarlıkJ& satın alına
caıktır. 

lI - Pazarlık l/II/940 perşembe ıünü K.abatasta levazım ve 
mübavaat şubesindeki alım komisvonunda yapılacaktır. 

III - Şartname Vi! lı:ola nümwıesi her ııün sözü ~çen "1beden 
p,ara.w: alınabilir. 

l V - lsı.eJililerin pazarlık için tavın edilen ıün ve sa.ilerde % 
7,5 cii- ~iy.le birlilı.le mez.klir .Mıımii;yona gelmeleri 

• 1(23') 

"' 7 .Jl Mu1ı.Bedeli temiMtı Eksiltme 
günü •cuıti C:::.:.:iMl:::.:.. _____ ..:M::.•:::'ktıı=n.::_Lira Kr. Lira Kr. Şekli 

Yanıım söndünne 9 lr.alem 639 62 48 - Açı:k E. 31/1/94-0 16,30 
levazımı 
Dikistrin kola 5000 kg. - - Pazarlılr. 5/ll/ 9-40 14 
Kazam lı:ola 5000 • • • 15 

I - Şartname ve yangın söndürme ıeov~.~mıı müfredat listesi 
mucibmce yukarıda yazılı 3 kalem efYa hizala:n.nda gösterilen usul
lerlıe eluıiltmeve konmuştur. 

lI - Yanııın söndilıme le'Yazımı ımıhammen bedeli, muvak
kat teminatı, ekııil't.ıne gün ve saatleri hizalannda ııösterilmiştir. 

Jll - Eksiltme ve pazaT!ık hizalarında vazıh günlerde Kaba
taıta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyor.unda yapı
lacaktır. 

IV - Şartnameler her gün aözü ııeçen şu beden parasız alına
bilir. 

V - İsteklilerin pazarl!lr. için tayin edilen gün ve saatleree % 
7,5 güvenme paralariyle birlıkte me'Zk\ır komisyona .eelmeleri. 

f~Q'.l) 

bedelle ahnıya razı oursa ona, razı ohna-z veya buhınınazsa hemen 15 
gün müddet'e arttırmıya çıka:ılıp ençok arttırana ihale edilir.İki ihale 
arası:nclaki fark ve ııeçen ııünl~r i:;in yüzde 5 den hesap olunacak 
faiz ve dif:er zararlar ayrıca hükme hacet ka'maksızın memuriye
timizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olıarak yalnız tapu ferak 
harcını yirmi senelik valui taviz bede 'ini ve ihale karar pullarını 
vermiye mecburdur. 

Müterakim venıiler, tenvlr&t ve tanzifat ve tıellA'liye resmin
den mütevellit belediye rüsumu ve müter.aXim vakıf icaresi alıcıya 

ait o'mayıp arttırma bedelinden tenzı1 olunur. İşbu l!'llvrinıenkuJ 
yukarıda gösterilen tarihte İstanbul Dördüncil İCNI Memurluğu 
odasında isbu ilan ve gös1ıerilen arttırın& prtn.amesi dairesinde 
satı'acağı ilan olunur. (23870) 

şup gelmişler .. 1'lı: de:ta olarak 
(Kabe) yi .b:ac ve tavaf eı.miş
ler. 

İlik hac ve tavaf merasimi, 
(İbrahim) tarafın<ian icra edil
miş ve bu da şöyle cereyan et.ıniş
tir .. İbnıhiın, vanın& og:'ll İs
mail oı,arai< evveliı (Safa) dağına 1 
çıkmış .. O.ada (Allah) a kısa 
bir dua ettikten sonra (Merve) 
dagına gecmiştir. Rivayet ve an'· 
ane'ere nazaran o gün, (zilhacce) 
ayının yedinci gününe 1ıesa<iüf et
mistir. 

İbrahim, Merve dağından in
dilrten sonra, doğruca Kabenin 'ı 
karşısına eıelmiş .. Ora-da halka hi-
1ıabeıı (Allah) ın birli~ne, aza- 1 
metine, k\Xlretine ve ondan baş
ka hiç bi.r mabude ibadet edi:e
miveceğine dair bir hutbe söyle
misfu. En önde (İsmail) olmak 
üzere halk, bu hutbeyi diz çök
m~ olaııak dinlemiştir. 

İbrahim. Mürve daltmd-an in- 1 
dikten sonra, (Haremi şeıif) de
ni' en (Kabe) nin avlusunun hu
dutflannı tavin e1ımis.. Ve bu 
hududa işaret olmaık üzere her 
U:rabna ~ dikilmiştir. (Solı-

raları bu hududun etrabna ııa
yet mükemmel duval'a 'ar yapıl
mıs .. Ve burası, (Mescidüıharam), 
(HGre>ml şerif) oamlarıru a.lrnış
tır.) 

İbrahim, Haremi şerifin hu
dut:annı tayin eder etmez, bu 
mevkiin de (kudsivet) ini ilan 
et.-nislir. 

Böylece, Cenabı Hakkın ma
kamı mukaddesini tahdit ve tes
bit eden İbrahim, (zilhacce) a
yının sekizinci günü. yanında İs-

1 mail olduğu halele. Haremi şerife 
ııe'erek arkasındaki elbise"\eri 
çıkaımış .. Oğlu ile temiz bezler
den (İhram) !ara sarınarak, Ce
nabı Hakkın davetine icabeti i
fade eden: 

- Lebbeyk .. A'Iahümme leb
bey.k .. La şerikeleke lebbeyk .. 

Diye nid aderek tMlna) denilen 
yere dokru ileriıem•ye baş:am:ş-

tırO. · · d (M "d' 1 geceyı, - şım ı, "esc1 ı 

Hanif) in bulunduğu mevlııdc - ı 
ııesinınistir. Ertesi sııin de - v~· 
ni. zilhaccenin dokuzuncu ıril-

1 
nü - sabah'.?ıeyin el'kenden, C,._ 
tibı Hakka ~) ııuretiyle 

Muzaffer İlkar., 1 - Arif Bey - 100 Ley 
Nıhaveııt şarkı: (Benim aön.Uın , 100 Dinar 
kaldı sende), 2 - Faruk Arifi - i 100 Yen 

23.425 
0.97 
3.0825 

30.94 
31.006 Nihavent şarkı: (Ey şiiri ilfilıi da- \ 100 İsveç Kr. 

ğıtan kız)_, 3 - Osman Nihat - P••••11:1•••••• 
Hicarl<iır şarkı: (Şu zayıf göğsüm 
içi.n<le), • - RaklolTI - Hicaz.kar 

1
. 

şarkı: (Bekledim fecre kadar), 
5 _ ...... - Hicazkar :ıa.rkc (iz- 1 
mirin içinde vuroular beni)' ' 
6 - Vecihe: Kanun Ta.ksimi. 7 -
Sadettin Kaynak. Neveser şarkı: ~ 
(Hicran'a harap oldu da), 8 - 1 

Osman Niha>t - Nihawnt şarkı: , 
(Yine aşkı bana dudeğınJ.a aın), 

Dr. Hafız CemaJ 
( Lokman He"lm) 

DAHtLıYE MÜT AHASSISI 

Divanyolu 10-1 
Muayenebıaee ıaatleri: PAZar 
hariç !.er rG11 2..S • 6, Salı, 
Cumartesi 13 • 25. lıkarays 

30/1/!MO Salı l(ii.nü akşam• 

Saat 20,30 da 

O KADIN 

* İSTİKLAL CADDE"ll 
KOMEDİ KISMINDA 

Bu .q.m. OJUJI yoktur 

* 9 - ...... Nihavent şarkı: (Kız sen l'.ll••••mııı""1lm::m•• HALK OPER=:TJ 
geldin Çer keşten), l O - Saz se
maisi., 13.30/14.- Müzik: Karı
şık hafif müzik (pl), 18.- Prog
ram ve memleket saat ayan., 
18.05 Müzik: Cazbant (pi.), 18.40 

T ' . $ev, ç t ıvıç 

B~}grat 29 (l>.A.) - Havas: 
Bu sabahki şimendifer kazasın
da Başvekil başından hafif yara
lanmış, maliye nu-rı da sol lıo-

Bu aqam saat 9 da 
Matine •aat 16 da 

Konuşma: (Çiftçinin sa..ti), 18.55 1 lundan yaralanmıştır. 

ZOZO DALMA3LA 

(KEDİYE PEYNİR) 

Ya1';Jnda: (La Maııcot) 

Serbest saat., 19.10 Memleket sa- =======================: 
at ayen, Ajans ve meteoroloji ha.- j I 1 
berlierl, 19·30 Tin müziği: Kla l 1 s TA N B u L [) ELE o ı y Es i N o EN 
sik program, Hacı Ari! Beyin ha- : [. 

tırasını taziz için merhumun e- L••••••••••••••••••••••t••d 
serlerinden mürekkep program, 
Ankara Radyosu lı.üroe ses ve saz 
heyeti. İdare eden: Mesut Cemil. 
20.15 Koouşına (İktısa.t su.ti), 
20.30 Türk müzilti: Fası! heyeti., 
21.15 Konser takdimi: Halil Be
dii Yönetken, Müzik: Radyo or
kıest:ra.sı (Şef: Dr. E. Praetorius), 
1 - J. BPehms: AkadE111ik tö
ren uvertürü, 2 - A. Dvorak: 
İkmci senfoni Re minör, 22.15 
Memlıeket saat ayarı, AjllllS ha
bederi; Ziraat esham - tahvtlıı\t, 
kambiyo· nukut borsası (fiyat), 
22.35 Müzik: Oda müziti (pl.), 
23.- Müzik: Cazband (p!J, 23.25/ 
23.30 Y arınlr.i program ve kapa-

~· 

ibadet ettikten ııonra, güneş 
(SebiY!f) dağmm üzerine yayıl
mıva baş'adıitı zaman kalkmış .. 
(Arafat) deni.len mevJtie gelerek 
orada - bu~ Nemre Mescidi) 
nin buimdui'u yerde durmuştur. 
[Şimdi, bu mescidin bir adı da, 
(ıMescidi İbrahirn)dir. Hacıla.-, bu
rıadoa öğ.Le ve ikindi na.ınazhırına 
fllSlla vermiyıerek hiribirini mü
teakip kılarlar.] 
İbrahim, burada da kısa bir 

tevakıkııftan sonra, İsmail l'e be
raber - bugün (;Mescidi Sulıre) 
nm bulıunduıtu yere gelmiş .. İs
maili yüksek bir yere çıkararak 
ve kendisi de ayakta dura:rak 
oğluna hitaben, Cenabı Hakkın 
kudret, azamet ve ulviyetine da
ir bazı şey )er söy !emiş .. Orada da 
(Allaha ibadet) eıtikten sonra 
güneş ııurub ederlren (MüzdeJUe) 
vadisime avdet et:ıniştir. 

Mü.ııde'ifede, Y'efden 49 adet 
küciik taş toplaınıs, oıtluna da 
o miktarda !.Mı toplıatmış .. Geceyi 
orada ge(irdikten sonra. ertesi sa
bah (Vadii Mahser) e ııeJmiştir .. 
Burada, beş yüz aTsın itada.- bir 
l'w9 &OllilU ıe~ir. Tam hıl 

Darülıacez.e müeosesesi için :ıüzu:mu ol.an 297 kalem tıbbi ~ 
açı.Jı: eksi'1ııne suretiyle satm alınacaktır. Talmıin bedeli 1596 lkıı 
82 kuruş ve ilk terninıl'tı 119 lira 76 kuruştur. Şartname zabıt ve 
171uıamelat müdürlüi!ii lraleınindıe görülecektir. İha1e 12/2/940 pa
zartesi günü saırt 1-4 de Daiıni Encümende yarılacaktır. Talip"eria 
ilk ıterninat ma:kbuz veya mektup.lan ve 940 yılına ait Ticaret Od.
sı ws>kalarlylı! ihale ııünii ~yen a.a1ıle Daimi Eı:ıcümenıı.. 
bulıınma;"'1'1, (675) 

Senelik llk 
Kira.oı teminat ---
600,00 
.u.oo 

ts,00 Malmn1'1pa'1! RanKll!lunın kh-.ya ta nıııesı. 
3,08 Büyükçekmeoede Husuısi İdare mah .U nızm..W 

depon.un kiraya verilmesi. ' 
Yıllık kira muhammeM!ri ft ilk teminat ml:lotar'an yukanltıa 

wzıh ~:ıeı- qn ayrı açık aırttırmaya konulmustur. Şartnam. 
ler :ııab>t ve mU1'0nlflat müdli:rlüğü Dleminde goiirülıece'lrlir. İhale 
12/2/940 oa:zarteai günü saat 14 de Dı>iırni Encümende yapılaeaktır. 
Ta'iulerin 16: tıeminat malı:buz veya mektup.ları ile ihale günü ml> 
ayy>en eaatte Daimi Eneümendıe bulımmaılıan. (819) 

vıidinin hududu haicine çıkar 
çıkmaz, yme adi bir yürü~ 
(ıMina) ya vasıl olmuştur. Bura
da, o kıl.çiik taşl.ardan 7 adedi
ni (Ce:ın:retuk>kabe) denilen ye
re ve diğeNerini de muhte'if yıer
lere atmıştır. [Rivayet ve an'
anelere gö:ıe, (Şeytan) ı ta.şla
mıştır.] 

İbrahim, (Menher) denilen kur-. 
ban kesmiye mahsus hlr yer te
sis ettik ten ve burada doa Cena
bı Hakk.a bir kurban kestikten 
sonra, (Kabe) nin hoarimine l(İ.l'
miş.. E1rafında yedi defa dönüp 
dol-aşmak suretiyle (Beytullah) ı 
tavaf ederek, böy'ece (Hac) me
rasimini ifa ve ikmal etmiştir. 
[Hac merasiminin esası, budur. 
Ancak, Resulü Ekrem Efendi· 
mizin (Ha<:) eda ettikleri esna
da bazı iliveler ve tadilller yapı
lar.ak Haccln usulü ve men8.sild. 
kat'i olıarırlr. tesbi.t buyurıUnuı; -
tur.] 
İbrahim, Kibenin mubafazaııı 

ve vazettiği dinin Arabistanda 
intişarl vazifesini olğu İsmall'e 
tevdi ederek. 1ıekNır ve müeb
lıeden yurduna nde1 •tti. !'Qlaoo 

il, bu vııı.zlfelerin ifasında ciddea 
liy<ak.at j(Ös1ıa>di. Kabenin zi:ıı-
reti ioin bütün Arap kabileıerint 
haberler gönderdi. Ve arttk (KS. 
bel. bütün Arabistan muhlt:inia 
yeıı:iıne mabedi haline pe'di. 

İımail, vefatına kadar ~ 
nm (vahdaniyet) e3aSma mü. 
tenid &an dinini neşretti. F• 
lcat onun vefatından ııonn, put> 

perestlik <tıekrar ıı:alebe QUard 
(Kabe) ye bir QOk (put) ıar y.
Jeştiıildi. 

Fakat, Kabenbı ziyuet ve ~ 
vtı>fı, artılr. unutu.ftnıvm bir an'• 
aııe ve ibad.ft hükmüne ~ 
ti. (Hac) mevsiminde, ~ 
lı.ahl'elerinln t.alı:ım, takım ziY9" 
retıe gelm&leri yüzünden dı9 

(:Mek'ke) "'hri günden ııüne ..
ref ve u:mran kesbeiınişti. 

Lakin, aınrllar geçtik~ ıtltlıl 
bin&.Sl harap oluyordu, Ve • 
mukaddes binayı yılup teknf 
yautmııı:y11 Ülı8ll 'Ce' et edenı6-, 
yor®. 


