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ze leden 
Dün Yozgat ve Amasyada zelzeleler oldu, yüzlerce ev 
yıkıldı, Erzincanda kurtarma Faaliyeti devam ediyor 

İnlnfi a 
A · Kemal a adal9ki iöldü 

yurttaşlarımıza yardımlar yapılıyor ırço ma su ma vo u 
_ ...... _. ___ ----.., ..... ,__ _____ ------· .--, Köylere ayıklarla gidiliyor 
O, büyük kuvvetimiz Yaralıların bir kısmı ,FTR -~----.J s ı d Ad • ( Milli Şef )j apanca gö ü e taştı, a-

ve iftiharımızdır lstanbula gönderildi ) pazarı ve köyleri su altında 
Fel4Jcef

0 

mınt•lı•nM• Joloıan, flartlaıi Jinliy•n 
•6• ;yaılannı ıi:en .Bi't,.ulı Milli Şaf, yaln•• d.O

laıin reiıi alil ınilletjn 6a6aııılır; onun lıimm•· 
tile Jamir,yollarımısı JIQptıfımı• ııibi yılıılan yari• 
ı.rınıı.zı da yapacolı~. 

Yazan: Abidin Dcıver 
BllJlk Mim Sefimtz, bakik•· 
~ halkçı bir devlet şefi, ınıll:; 
tiııı candan aeven bir denı0kl' 
Önder, kısaca, tam bir Türk ~ 
lıutudur, Onun içindir lı.i yo 
lu açılır açılmll&, zelzelenin y_ık; 
'ıtı Tiirk kaaaba ve Jıöyler~ 
lı.,.tu. Enilıcaııdan baş.uY~ et 
benle ve otomobille fel~ 

~·-ıP· 
llWıtakaaında dolatıyor. .,.da· 
canda, bqJDı onun ııöpilne 
;rayıp •ibyu , .• : ·ı 

•- Gıreauruu Mehmediın ıı · 
U; Aakmii. Senin yavrurıdU·' 

Diyen Türk anasilıı ııer•tıc.!: 
Bliyük Şefin büyük iman yüt't: 
•e yanıyoz ve kan ağlıyor: şfik, 
IDet &nönünila, ne kadar ôl~ 

11 ae kadar merhametti olduııın. 
bilenJer, onun, daha bir lı•Ç S::,~ 
•vvel ı-erkeıı -n ve ınes .. , "'" • yer· 
IDaınurcJer oıarak bıraktllPd 1 le . d o il• 
ruı harabeleri arasın a ra 

fırken nasıl aonsıu bir ıslı P 
4'uyduıtunu takdir ederJer. ~:-· 
bur Reisiıniz vücudu yaralı 11 

hıihiai, kalbi yaralılann fen•· 
41ı karşısında yüre&i parçııJaoıııa· 
lına ratmen, aoğuğa yaııınııra, 
kara ra"'ınen otomobiilnin ça-

•' ~nen lnurlara saplanmasına rağl • 

Yiireğinin acısını bastırarak, te
essürden, kederden titrlyen -
•ini yükselterek gür, nıetin ve 
ınuzaller aerdar sesiyle bağın .. 
Yor: 

•Vatanın muhtelif kısım~ 
lan anısında göze çarpan ya· 
k:m ve sağlam tıesaniitle bir 
büyük milleıin, sevinÇ ve acı· 
da nasıl yekpare bir a·ile o~
Jiunu gösteımıiş oluy~. Mil· 
lotUııiz içirıdıelti bu beraberlik 
.sayesinde, bu günkrin en az 
sımııntı ile b!tecejtine ve her 
zo.ııluktan milletimizin yeni bir 
kudretle çıkaca.ğına sarsılmaz 
imamm vardır. Fertleri araı
sm,ia karştlıklı vazife hissi 
ve bütün cemi:tette, vatana 
karşı fedakiiıı1ı.k duygusu sağ
lam ~timizin iyi ve geniş 
gün)er göreoeyi muhakkiaktır.• 
Büyük Şefin bu sarsılmaz ima· 

nı, bütün milleti sarmıştır ve 
işte o imanladır ki yurdun her 
tarafı, felaket mıntakasını sar· 
ıan zelzeleden çok daha kuvvet
li bir heyecan ve yardım hamle
si ile sarsılmış bulunuyor. İşin 
daha başındayız. O harabelerin 
Yerine çok dalıa güzel ve çok 
daha ıen mamureler Jıunıncaya 
kadar, çalışacağız. Bunu söy· 
ler)ı;en asla edebiyat yapmıyo
nım. Başımızdaki büyük ada· 
ma ve Türk milletinin faziletıe
rine ve başancılığıııa ıü vene
rek bir hakikati ifade etınek is· 
tiyorum. l'ttilyonlarca ve mil· 

• 

• <~ 

.A· ., ... n Mr _..,,. 

z.11 -· ı ır.w.n ..ııum ..... 
luıaıı • .. anı.ı.ı. llU'1rQ>er) -
B...... lılaaalı lılr lıall;ret ...... 
eUnek~r. YualılanD ankine ••· 
Tim olıuımalı&Hır. Blll'b IEfttn -
candan ll'.a7Hr1 lıutaııaııabıt 11 ı•· 

Milli yardım 

nlı lel'llp dllm!fU.., BımlordaJı ıtır 
olanloruı Sinsi& ılılıonıılacall, mü• 
lebübıl Tra ... D llUVJıana!ııe Jalı• 

nlacılllır, 

az yaralı .. Enanıma nrml'I ba· 
l1U11D11llladır. (Arlluı 1 neli 8&1fadı) 

seferberliği 

Felaketzedelere yardım 
hararetle devam ediyor 

Dost devletler de mühim 
bulunuyorlar teberru/arda 

A'lkara, Z (A.A,) - llarellellıra 

felatoludelerllıo 7ardım için blıllln 
Turlt mllletlnllı en küçüfündeıı en 
bıi:rütlme lıadar söstemılş eltluta 
leballllı ıu ıer ledalllrlıll n bll· 

Jült llolblUlttıı bir ec>ll leubürlerlne 
veslle olmaktadır. Verecek bir &ek 
mektep sotiWiltılnden bqllo bir .. Y 
blllama7u ve 7ardım komitesine ba-

(Arllası S ilneü aylada) 

Felaket sahasında ] Adapazarı, 2 <İKDAJ\I !\tuh ... 

telkiklerine devam i• birinde11 1 - Sakarya nehri ytik
\ ı aelmeğe baş!· m14tır. Bütün ted· 

Adalıköy, Domu:ıt~pe ve Sö&ilt· 
lil nahiyesi köylerinden büyük 
küçük Söğütlü lıöyleri, Beylik, 
Kısla köyü tamamen sular altın. 
dadır. 

ediyorlar Dü·n ~, 1 birlere rağmen kazanın merkea 
kovlerinden Taşlık, Karaköy, 

Jlıjı;ısya, 2 ( A. A.) - Rüstemler, Süleyman Bey, Kö· 
aut 13,30 da u a. w~ı•.-e~·.J.'•· m"rl ·ı;, Po zlar 'I!rabzoıılar, 

Sakarya anlan Mudurnu çayı 
CArlıaa 1 lintıl oaytada) 

nlat eden Milli Şefimiz oto
mobille Tokat'a hareket etmiş· 
ler ve 14,'5 de şehrin meıha· 
linde bütün Tokat balkı tara· 
hııdan muhabbet ve ,ükran le 
zabürlerile istikbal olunmnş
lardır. 

Son zelzeleden harap olen 
Tokat'ın Halk Partisi ve Hal
kevi, sinema ve z:raat Banka· 
"' cibi binalunnı tetkik eden 
Milli Sefiıniz yine otomobille 
70 kilometre ilerideki Niksar'a 
citınişler ve burada felaketze
deleri ziyaret ederek hatırla· 
nnı alm~ar, ittihazı icap eden 
yardım ve koruma tedbirieri 
hakkında Vaii, kaymakam ve 
belediye reisi ile görüşmüşler· 
dir. 

Milli Şef saat 20 de Turhal'a 
dönmüşler ve Amasyaya doğ
ru yola çıkmışlardır. 

Cumhur Reisimizin balun
duklan hususi tren saat 24 de 
Amasya istasyonuna varmış
tır. 

MİLLİ ŞEFE GELEN 
TELGRAFLAR 

Ankara, Z (A. A.) - Zelıe· 
le felaketi dolayısiyle Reisi
cumhur İsmet inönü'ye Mısır 

C.H. Partisi Meclis grupunda 

Hariciye Vekili 
izahatta bulundu 

1 Şükrü Saraçoğlunun verdiği iza. 
(1 batı grup müttefikan kabul etti 

Ankara, 2 (A.A.) - C. B. ParlW yapılan selen lmd:ıl Ye urılım m• 
Bllyüll Mlllel Medlsl ınıpu busiin ameıe!erlnl balı elll. 
U.940 oaal 15 de Reis VekW Hasan Bu mev:nıa dair oorulan suıllen 
Sakanın rf7uetinde toplandı. icap ~en ceYaplan yerdik~n llODra 

iılı defo IÖ• alan Batvellll Dr. ile· Rarlcl:re Velllllmlabı WDıımi be7et. 
ilk Saydam memlekelln visl bir U• be7analla bnlımaeatuıı ifade elll 
Jıasıııuı ııir&mıf oldutu ıelıcle fer&· Küni7e selen Harlcbe Vekili !lillu11 
keti brtısında bu•iine lı:adar alın- Sançojlu HD iki .balla zarfında "'" 
Dllf olan ledblrlerl ·~ feliı.ltelıedelere (Arllaaı S IWcıi sa7lıı.da) 

hariciye nazırı Abdülfettah • d 
~:1'~ı!'t';~1rı~:,a~~·:;:~~ ~:: I stanbul ayardım faaliyeti 
todoks Antukyi ve b!itün şark 1 -

\iı~patri-'iı''I!!!!!! İgn_a;~!!!!!!!!· r~'!!!!!!!!p~:!!'!!!!!:cu!!!!!!!! •.. ~:'!!;,, 1 D Ün a kş ama k ada r 400 
Yar:ır:ı 

Gazetemiz 
6 SAYFADIR 

bin lira teberru edildi 
•elzeleden yanlmış yollardaPk vt 
C~tlanıış köprüıcrden ıreçer• .. e
~et ıahasınuı bir taralınd•fı. o
bür tarafına ııtaiyor; re• et 
Dımtakasından ayrılamıyor. Ba
ba evliıdJDı kadın Jıocasıoı. •~11 
Javrusunu ararken '" ber1ıesı11, 
hepimizin, bütün milletin baha
lı sıfaliyle feliıkete ugrayıınlıır~ 
lıepsini arıyor; Uepsini ı~elli 
etmek istiyor. Onun göi'unde 
başını koyup ağlıyan Türk. ana. 
•ı, buııün bütün muztatı!' Ve 
)'aslı Türkiyeyi temsil eıüYor, 
lfer gittiği yerde, ümitsiz Ve 
llıatcmli insanlaı:a ümit ve cesa. 
ret götüren, göz yaşlarını ~ileıı, 
1aralara merhem olan, fe.liket
•edcleıi taziye ve teselli eden o· 
dUl', Cumhur Reisimiz lsıııel &ıı. 
linü ile iftihar ediyoruz. ~~il 
0 nu candan seviyorduk; Buı:un, 
eanunızın ıA içinden seviyoruz. 
O, Yalnız bu devletin şefi değil; 
llu milletin babası nlduğııllU d11 
Jahat etmiştir; Evlatlarııı.ıll Üs
tiine titriyen ve babalık ınuhab- . 
betinin timsali olan bir baba, 

yonlarca lira bularak yaptığı· 1 - --

~~~~:::~~~~:~;:f ;t.· ı Büyük zelzelenin felaketzedeleri 
Gülhane Hastahanesi felaket 
sahasına sıhhi heyet gönderiyor 

O, elemden, ıztırapla.o Ylllı&ıı. 

nı yapan ismet Inönil, elbette YJ• 
kılan yurtlarımızı da yapacak· 
tır. Onuıı celik iradesi yurdun 
dört köşesini celiklcrle sun sıkı 
biribirine bağladığı gibi, Erıin
can ve drafındaki harabelerin 
iistünde bu defa zelzelelerin de 
kolayca yıkamıyacağı yeni şe
hirler yükseltecektir. :&lilıl Şe· 
fin işaret buyurduğu gibi, se
vinçte de acıda da biribirine ke· 
netlenmiş olan bu millet, azmet· 
tiğini daima yapmıştır; Bu defa 
da yapacaktır. Yıkılan ev ve 
şelı.ir olsun! imanımız ve irade-

(Arkası a il••il sayfada) 

A.BıDİN DA VEB 

Erzi can, Gir sun, 
Ordudan gelenler 

Korkunç hadisenin tafsilatını anlatıyorlar 
( Y ıtzısı 3 üncü Sayf amııda ) 

Gülhane Askeri hastahanesln- doktorlarımızın bimmetleriyl• 
den feliiket mıntakasına, üç 11b· yaralı felaketzedelerden bir cokıo 
hl yardım eklpi ıönderilıneslne !arının daha bayatı kurtarıla-
karar verilmi~tir. Bu maksatla cağına ,üphe yoktur. 
7G-80 kadar tezkereci ''e hasta Diğer taraftan zelzele felllke 
bakıcı nefer ile bu ekiplerin her zedeleri için tebrimiıde · yar • 
birine va:ıife ıörmek üz~-re her dım faaliyeti lıararetle d vam 
ihtisas sınıfından birer doktor etmektedir. 
ayrılmıştır· Cuma ' nil tehriınizd 

Bu ekipler için Jil:rumu lıadar har ~ e en ve iki imdat ki ~.11 
seyyar hastahane çadırı ve sıh· • nımil bulunan Du e P•· 
lıt levazım, llAç ayrılmış ve he 1 vapuru Orduya varın mlupınu 
zırlanmıt olduğundan • illılı.a- run tebizinden · t'f dış, _"•Pı&-
mıntakasına hareJ.c1'tedir. Biri sıhhi ıg ~ ~ e edılenlt 
radan emir ı...u aslahane ca· fat diğ . ~~et reıaı doktor Ri· 

Mo ~-..ıımda ameliyat çadır- .f.ındıın enkil u Vali vekili tanı-
-' vaftır, Gllz.ide aakeri çe en telgraflar vilıiye-

(Arlıaa a üncü -••dal 



TARİHİ ROMAN: 62 

AN 
Yazu: M. Sami Karayel 

Padişahı her taraftan Kuyucu Mu

rat paşa aleyhine tahrik ettiler 
K~ Yusuf .,...ya venliltf 

M.oo•~. S1rulutn varıdatı içinde il

Ie::nara, kazaııl<erlere. kadın Sultan
lara t arpahktsc PllJDakWr-lw dahi ....... 
~-- laol keseden YerdJll 

bu &<paSdtlan ııahıpleri ı.ı- Pa
ditlıbtı ~et euüer. 

Hole; JJılU Peyker, Mah Firuz Sul
tanlar ıfbt gözdeler Sultan Ah.mede: 

- ... Bu. lhtıyar herif, artık zatı şa
ban~letinln fermanları üzenne, fer
mao vermcye baıılanuştır. Bu, hı.J<u
lru ..ııau teca.wdilr. 

ıı.r-. fil<l.yet etaişionll Padlpla, 
....mı çıluırmıyordu. İ,:;ın ıanp ıara
h vardı. 

O da, Sultan Ahrnediıs Kuyucu ta
ntwlaa km"'m.ı &;Gı•'Jş,_, iizeme 7e

rııin .eUirildllmı ki~ bilmO'oniıL 
Sonra. padışabta vaki olan değişik

lik de, yaşının büyu.t..,._ ve, bec 
I07I aalar laic Aale ..,ldJ.i,ıne lWkmo
W..,.Oalu. 
Jı(- - aleybinde ~her 

laraftaa lalu"ılt ettiler... ~ Uerl 
nnınık: 

- -·· Saltaaat - cWi-JOI' ••• 

etıııı;,e klırar verdi. Hazırlıklar em
reUl. Ahmet P8Jll o gün İstanbul& 
ıeçmifti. Avdetinde çadır içinde cel
lAtlar işini bitırecekti. 

Aıı- Paşa. kayıl< ile Üsküdanı 
:ranqtı&ı sırada, bylbn& dıl•r bu 
Juıyılcta bır Jt4eıt fırla Wdı. ~ 

ııaoa; kAtıda olaaywnca hemen ııeri-

7" döndü. Bir dalla Üsltiıdar ordı.ı:P
lmıa gelmedi. 

Ekmekçizadcııln adamlan n..W. 
paşalanru korumak için daha ka.ra
_ya ayak basmadan bir hile ile Cizlice 
kll)'.ktan kıı,..p paoalaruu idam .ke7-
~ habordar etmiflen1I. 

Ekmekçtzade o ıece paciJoaha külli 
miktarda paxa ile bır arız.a takdıın d
li. 

lK ... t 'P".-nın .,m.deA lıqotının 
OJ.YOlletlni 1ottrham eyliyımlıı. Keo -
disin.tn ordu defterdarlıtJndan azli ile
Bakl paşanın ta7ınını nca ediyordu. 
K.abtdu halil>de cacıal.anm. büUm a
pl.ıklanıu dıı Batu Pa~7a bedı.ye .
de1.2ııısu vldediyonlu. 

Padiph, Ahmet pqa:yı !:'* ...,.._ 
di. Fazla olarak sarayı hümayun zeo
&in olan Ekmekçizö.dcnin hedıyele -
rJOCien dolayı nunaıettardı. Sultan ha
ıumlara bol paralu hedı;ye ey l.iyor -
tlu. 

Fırsatı lcaçır
bazı mıgan 

kömürcüler 
Kar yağdığını gorunce 

fiatları arttırıvermi~ler 
Şehrlmlsde hanlann blrıl•nhlre 

ııcıt- Ye iki ~dür de....., eden 

tar,.._ .... iav.nbııtıın - -ı... 
le.rtDAe. eadlmıle Toplr.apı, Slltnib· 

... J'...ıllklllc, Edlrn•kapı, Şelıromial 

se.m.Oertnde bir kLoı;ım kömiırcülrrln 

kUo baııuıa flall bir mikalr artırd•lt

ları JapLlan tlki.7eUerden "Ye teUUk· 

lehlen anıa,ılmtttır. 

l[A;müreiiterln fial arlarma- ••-

olıo Jıiçbir - ........ ---
iı beledb"• lklısal müdörlüfüuce bll-
dlrlldlflnden. loelel!Qe Hbıtası lara

tuı.ıaa 71111ıiaeak ldtltl«le ümür 

flallannı - llömürcıiilerla kalıtı 

ve ceu.landınlmaları kararlaştınlmq. 

1r.<Yft7• alil<adarlan lam.un ectllmlf

ıır. 

~ -
BELEDIY& 

Belediyenin nümtıne fırı
nı teşebbüsünü önlemek 

Ev sahipleri 

yaya kaldırımı 

yaptıracaklar 

Belediye dün kazalara 
bir tamim gönderdi 
Şehrin bütiin lıaularuıaakl -.ık 

tl"etvarlaruı &ür'aUe tamirleri k&J' • 
mılrambkJarca takip ed.11.wktedk. 

T•ftlea aç&Jaa ve maAla bir Rttl
le ıuır ceren ~•llar cılıerPhlanm

dalll bıaalana Aa, yapo ve yollar ka
n unwıun 8 ve %4 bncü maddeJerfae 
ıttre~ &amir edilmeleri. boyan.malan 
e• sabtplerl taratınduı 7apıJaeak ve 

eor-Jıerin cephl"Slne dtqen ra.ra kaklı
rıaJarıum &arr ':- yahut Yftll bq&an 
ln'""ı .ıa brı.,:ıı,,r ile n ıı:ılılplttl ta
ratıaılaal yan T.arıya J"Apt.uılamk&ır • 

Bu kabil tretuarlar lt;ln belediye 
fen memuru ve aJôk:\darlann sür'at
le en 1'&kın maJfye tubeslnr keıflye. 
ti blldlnn.,,_,rl diln Vali ve Bek ı-

7e nılsl ıaratın.ıaa lı.ual&ra V.- o
Ju.nmu.ştur. 

-----<>-

Denizyolları seferberlik 
Müdürlüğü 

Liman hlrtm .. i u....,.. lllii
dilrlüğii memurin müdürii Ce
nt Deniz yelJarı seferberlik mü
cHirlü~ne tavin cdilmuıtir. 

/ Italga ile tica
' ret müzakere
leri başlıyor 
Bu akşam bir heyet Ro· 

maya hareket ediyor 
flal7a De ticari mtlılaaehdlertmlsln 

ceru.leW.mesi kararlqhr&Jm.tfW'. Ba 
husu.ta &ollllMll.a •-kerelııtt ,.ap • 
nıak IUere l>lr Jıc7et bu .....,. ldri
mızden İtalyan hareket eoı-a.ıır. 
ue,.eUn 7•.-oalt ailakereleNııe lto
m• buük elç!mb 1Jllse7ln llapp n
lalik ed ... k tir. 

Il•yetlrnb d" tleareı ikinci reisi 
Cemal Zb"a, kambi70 müdüril Bü -
leud, llarlel)"edrn Kemal NıeJat ve 
:Merkca Baakıut alıtiirlerilı ... Wrl
dir. 

Nişanlısının yüzünü kesen 
delıkanlı tevkif edildi 
Ekrem adında bir ceno n._.,lm 

llarllillJaırı Beyoilımda hlr ııa.ı.a ... _ 
kekle l"f"ıwrken «Örmüş ve hiddetle 
klsıo ozerlne ahlar.ak j!leUe yanalın· 
dan 7aralamqtır. l:' akalanan Ekreıa 
•ü SeJt.anıhwet bfrind su..lll ceza 
mahk-ft ııorcw:ra e<kllalt ft 
•çunu lkrK elmqUr. Eı.ft8 tevlr.lf 
eJaamuıstar. 

• 1 
Veni yıla hitop 1 •. 

Dllkatia 4e'-=mf le\ 2 

bir cUvıeslle anınızdan &J'n.1.ırut olu 
blnlerce misum vatancıa.,ın 7ast rön· 
lumU:ü lr.:ararıırlr.en, sene ldlkaUa 
kot.il bir cllveslle ovalanmısa. kö1Je ... 

rtJaıd a.laJ' -- .F..1emtl lgplH .. 

aııJara su.la7a, ölöJeriınlze rahmel. 
dlliyerrk.. dirUertnı.b.e teselli TerDieJr... 

7aralılarıımza :ranlım - ı,ı. "'
den celenJ 7ap17or-. JlbJ 7ulı. ka7· 
cıll fakat .- lı&relı:olll lııd .... An
,.,. ...... ya. 1'iıı al1dt •.--ı< Wr .._ 
velliilüıı ır.-. -.neatu. 

Asb ..,._ llu-. Bel&'eııllı nıcı
yocbkl cüul ıaıtabeı.lnl dum"""1l
dur. o. vş.tanın bh' parçasmı hara .. 
beJ'e cevlren &e1:ıele7e •Yer 011lOD• 
dedi; ben de hilkatin kölü bir •ll•eol 

~-- Bu .. n- aö.-UIJ'o..- bt
hy• m.sun llfU!- ÇU.U.ii KD b
ıumııın eq.liinde iken 7ııılreklertndsl 

dağlayan tabiat: .Bu milleU bl~blr 

cemiyet darbmt sarsamadı, Wr ~ 
de ltıen *9ıe7'-- 4MJ Ye bU.tiD '1· 

wUe •nll; fakal - lılsl p.n;,o._, 
cösJerjmis yqh, l'Önlu.mi.ı.:ı yaslı. ta
kat sana ıene kendimizden ~in, la· 

Alman eşyası 
ithal ediliyor 

tDık" 1 ......... ---.......... 
d • 7 .-- .... 911&. 

Sen blzlm ne ubrap J'ılluı ıanı

dliımın bU•meuln, takat ıeçeıı Jıi
lar "'* bl wıırıer. 19:ıt re aor. 
O 7 ı1 bbl na..ı per14"n bili • 
............... ,.,, •••• düMa ,,.,,.. 

mu.. 19zt bizden iımld.l k•"1lılı;kca 

19!3 de aıılanlar ılbl kllkreı!D<; 1933 • 

tıaı..ıı ıubwww - llalık-krkr--
7a.uku..,_ dUJ'an.ıD! tiell d.aJıa to.J• 

- !llU; .,._ &Jreıı ...._ ile &ila 

.ıdL Bde - ... lllllıa -
Jertıı - - _.,.. -eı.
Jutae .... elııca- iM 1 iliilıerl
mlzta acwm ,.._ıerlmlrdea de .. 

mb'ecek&.&r. bü1uk mllleLleı ölüleri• 
ilin ac1sı.nı asırlar boyunca unulmas

lar; . falım& f ılulaltl 7&Pm&!WU ...... l7f 
lılllrtw. 

Sen -,. ............ --···
din 1941. İlerd• ....ı - bir -
belki de td'in edecek Ur. Bense ,ım
dılik ~• k•u aa7dılıltm blr vazile 
7Uk1il7wmn. 8ıea Tu.rbln IDJ"lanellı• 

nı. ıı.nıa..a uaı.&. - ""'8 aar
..ıma. laaanu billİİll c- bir k .. 
re daha ıöst.ermle olacaksın. 

KatilKaınil cina. 
yetini arilatb 

Piyasada birçok mad- "Aziz hem eşyamı hem 
o.;,. 91!7lerufit.,._ Fabt; Sııaltan 

Ahmet. bıçbuo valut yelllllLİllİ dr alıt
ılinı de ltU)'W:IU'" kaqı -dı.. V, 
her teYi ka.l.bınde Sdkladı. 

Niha,ret; Muıı;Ji çavuşun başı Zül· 

IDaı.r - taratındaıı lstanbu.la ıon
denlıli. 

ı.-w, M""IJ ~·""""' uDes!p! 
hayretle karıı.lıııru:ıtı. Çunkii, bu, 
fevkalhad tenr bı r adamdı. 

P9dl .. ll, Murat _,, bımınma 

daveUe: 

- Lala; ala ıeldin, otur bakayım. 
Dedi. 

Mıınıt paşa; Po<lip.blann buzunm
da oıu.rulnuu. olducunu hı.lirdi. 

için gayretler 
Açılması karırrlaştrrılan ınti

mune fırınlarının şimdilik ek
mekçiler şirketine dahil bulun
mıyan müstakil esaaf tarafındaıı 
yapılması hakluııda Belediyeye 
bir müracaatla bulunulmuştur. 

Merhum Profesör Dr. Şemsettin 
Ates dün merasimle defnedildi 

deler bollaştı karınu zaptetmişti!,. 
Gümriildenle baluan Alan 

mallarının ilhaline. tüccarlaru 
&'Öst.erdiUeri sebepler y"1">lldo 
&örülerek müsaade edilmekte
dir. Harp l>afiar ı.a.,.•n .....ı
lııriyle benlacr B~ıaııa ka
çu Alman vanurıanndaki e.
yalardan 19 birinci teşrinden ev
v"' m.<ıaJe6toları ıtumrüee v• 
rilın1' olanlann da ithaline mü
saade ..W-'ştir.. Yalıuı, ımani
feololan veri.uııeaı~ olanlar için 
vekalete sorulmust 4-. Piy.._11-
da bir çok maddeler bollaşııwı
tır. 

İki p. enod Ferilı.ii7iiade A
ıı:iz ....... l»nai Jı.arıwııjıı• ı.
çaklıyarak öldüren Kiuıul dua 
Addyeye verilmiş ve Sulıanab
JDet llırinci suDı cr.ı.a mabkcıue
w..ıe 891'&llJ'& (ekileRk ıc.U 
.ı~ 

KlJ3"UCU, Muslınin k~Ul!Si l5tanbu
la P'Jdlttı:ıilı cec..n. Utran ve il&ıfat
b.na.& Jıt.rl•etl.ıtı Yu.uf paşa;rl 1özı.1 

önü:ıde bo)'Dw.ıa bu kement 1ak'tlra
nı!< batına, bağırta bogdu. 

ll. w müteıalllb<.run 1ı:eaeıer1 

.E.ı.m.,.damıada l<u.ı&• vı.ıruLualı: tq
hir viild.l. (1018 H.) 

Buı.iu. bunıar icra olwwrken .Ya& B- ve lcıf ııelmışu. O °""" -
re çıkmaktan vazg~ti. 

lain iç y\IZWlü tıUıııİJ'Cll - -
rical K~lılD aJeyhıiAde .eatri.ka-
ı.r _..._ıardı . B....ıa.., ~ -
...... - eU<u4ler<iı. Ad. panaalt 
Malı Firuz Suıı.:ınır. ıdl. 

Mala rr., ıtıziarquınl 1ı:ı11mtı-

7anı.._ ~ ~ ~den haberi 
1...ıuu. 

lfalbultl; padişah yeminli idi. Bir 
puı. it.,,,~ .. b&.w.ırda: 

Çocuk padışahın, venn ~ bu 
derece kuçUk6en h.areke&.uıe .k.J.ı.cı..uf

ti. Dcrlul mukabele eıu: 
- P.adışaium! Kul ta.ytuı haddi· 

Al ve. vazııes 1 n 1 bılmelıdır. 

Deyınce; Sultan Ahmet. hemen 
keııd.mi topacwd&. Ve=, oıur, ewwıu 

tt:kı ctrlamadı. 

Şunları &<>yledi: 
- l.ı&Ja! ~ bir ricam var. 
- ı.uıııturuilah Padtşabım?. Hiç 

elend.deno kend..ı kullarına r.calan o
.h.tr mw? &lu-MlU. .oed.ır .etendınuzt 

Dıye mul<abelede bulwıd1L Zavallı 
&enç pad....,a.h. V~! iızamının karf.ı

&wda .ııe dıyeceı-w fa.ŞU"m.JjU. 

Hal<Wlten; laaıııııın ııOyledi.kleri 

clolru ıdi. liıç Ha.Lüe.ı MQ'ızenull ba
kauwberreyn velbahrcyn olan bır p.. 
<iı.ş.ah rıc.a eder mıydı? 

.:>E NlZ 

İhraç maflanmız için bir 
vapur daha gönderildi 

Deniz yollan tar.afıadaa kira 
ile tutulan Samsun vapuru Ak
deniz limanlarında biriken ih
racat mallarını almak iaCl'e .... 

rcket elıni~tir. Daha <>vvel &i
den Tan VllpUl'll w'1iı e!IY•Y l 
getirmektedır. 

Karadenizde fırtına 

- Padliah&.m. Kuyucu Jc:ulWJUE 11e'°"' rıımdE ıste.nezıtt .. Çunlr.il; ttrtı-
7arciarlar ııetere ııaece& haliai yolr.-

Hem, her valtıt k.otülemek istedik
ten Veı.tn hamt ne derecede Ndık 
ewlleftdekli. 

Y.Bl"adeııizıle yine fırtına "baş
IBJJUŞ!u. Vapurlar seferlerine 
devam eıiememekleclU. E&e, 
Dumlupınar, Ak.su t;apurlan bi
rer ~n rii4.ar.la limanımıza sıe
lei>ileceklerdir. İskenderwua &i
den Erzurum vapuru da dört elin 
:rötarla gclee.,kti'l". Pazarttwi 
günü Mersindeıı sıelerek Alla -
farta vııpl&N da peqembeye r.e
lecektir, 

ltferhamrm ~aı.uai GüllaoneJm almırlıen 

tıır._ 

DQ>ince; Pıidı.aı., Kızıaratasıı

lliddeUe -· kesti. Ve: 
- Koskoca Anadoluyu ha.na yeni-

den f-en bır ı-in mubıerem hak
kında iftınlda bulunU)'unwı öyle 
mıl?-

Dl:r• ~ llt.tdanCaR - ,,,_ 
rad~ t8$ırdı. O ıııne kadar padı
ııahi böyle ıormem;,,ıı. 
~; hu, !Uzlora~ası paparası son 

e1mwı1u. t::ıı&nkacdar arı ı-wı.rd& 
~ KU7UCU içın Pa~aha ne soylen· 

.... olM para """'""-· · Bu. ieOople ..-
bit k!mııe - çıkaramaz oldu. 

Ekm:ek.çızade Ahmet paşa mHele
llnde Sultan Ahmı.lin Murat pa,a-
7" olan h!ırmetırun dereeesi aı1lul on
hıiılır. Ahmet paşa ordunun de!ter
ct.n •ıtatile beraber sefere çıkacak 
ldı. Cad.ırlan da Osküdarda 14L 
Lakın, Serdann keod.isine busu -

ııııetını blllyordu. Bunun içın omlı
lın hosnuısutlutuna istinaden Mu
rat Papnm ıılqlünde çevnlen f---~ -· Murat paşa; Ekmekçlzadenın kadın 
&dıtaalario fırıldak çevirdCıat ha
ber aldl. Bir Clln Ahmet _,.. idam 

Hani, onu köUlLiyenler, aaltanala 
J &öz dıkmlş di,.e iıtıham ediyorlardı. 

Halbulu ibt.ı'ar _,,-ı izamı bilfrlwı 

l>u&urwıda otunn~ktaJ:ı tı.ıe lçlıl>Ç 

eciCyor, kendt ri.Clıllaruu emir •dcye 
telakki ediyordu. o""" de lr.endalne 
den verl79rdu. 

~ Ahmet, - •lnakla be -
nıbeı- zekl bır çocııl<l<l. Vı•nıı Paşa
nın sözleri uz.enne J>adişabl.ık euru
runu topladı. ~m:rr "Rrir bir tanda; 

- Lala,J:.knıekçızacle kulumu ba
na ba;&.lil.a olmaz. mı?. 

Dcywce; Mwııt paşa çUeden çık
tı. Ye.r. bptukteu .wıra; 

- Et.....ı.unııı;; ı.u. kulunu dUı -
manlaruna uyarak aleyh.ime entrika
lar çeY"innek t.edır. Bu, ha.Heri benim 
vücudllrrril bellı:i oruıdıın kaldmıbi

br •. Fakat; saltanatı şahanelerine za
rarı dokunur~ 

- Lalam, htı>Sl maltlmumdur. Fa
kat; seninle k~b ·ve rnalU'em o
larak ,..,,..ınııı.den döndfrtümti ...., 
bir sır ifp eylcditimi ~tıln mi!. 

- HftJI! Pıadıphun. 

Bende, sen ne is&.e.rsen harfiyen icra 
.lemeldqiıs.. 

JKDAM'ın edebj terrık!_SJ: 3 ·-· 

BOZGUN 
Yazan 

Emile Zola 
Terccme •cleıı 

Selimi lzzaı 

Sarışm, ufak tefek, bunınu ve u; Yüzbaşı gen.ç bayan Dölahior
çenesi derli toplu açık aiınlıı, iır şin kal'IS! Jilbertin de ahbabJ idi. 
cıe yüzlü. arada bi.r deli deli ba- ıDö'oriıişe varmadan önce ornıan 
kan munis gümüşi gözlü idi müfe.t~i M. Majiııo'm.m kaa-w 

Harp ımlaJ< \·eıımeden bi:r gün ikcı:ı yüz.başı ile Slkı fıkı dosttu. 
Oınoe. özel. bi.r iş!ni hemen yo- Kız kardeşini çok .seven geıç 
lurıa kovmak lste,i!ine kaptlan ad.am Vay.ııa: 

}llüllnwı koşm~tu; Kay in - Anriyeti benim ~in de öpii-
biradeıl'I ·.ı,. görüşımk ic:in Albay nüz diye tekai"lıyordu; Onu ııe-
Vwye baıı '-•masmın sebebi, v>ndlrece,i!inı, benimle arıWt .gö -
&ıırası Döl.ahirşm ... kn.basl ol- J!ü; kabartabilecek. 
dutu ll;ind.L Fabrikıı. .... '" f!eçt!fl Del ili ki.eri akluı.a geliyorda, 
rıl 1'ldıiıı kadın ıı:enc: bm: . -~ ııözleri y~yoniu. enıiştl$i 

eulWlt komşulııon idi; KenıdJsmi 

.J0MR0 .< 

Komisyonculann kefalet 
yoklama lan 

~ 1ü.ıacle11.lıeri ,_.. "" -
nı.lsyom:vlamwı lr.elalft ,..ı.taıaa.lan
:.ıa lnıflaıunıştır. B.r ııwbata katlar cle
VIUD edUecektlr. Bu müddet 6elM~ 

btıtön tı;oml:ıyoncal&nll Lefalelkrbıl 

y-melerlli.ztmdır. 

Yeni jcomisyoncu ve 
maiyet memurlan 

Blr müddet evvel yapılan Pmrl' 
komls;,--0m.cnlaiu tattM.mnda tlOr&. ve 
m.alye& m_,,•rtviu lıımUlıııanında da 

~ .k1ll muvaffak etmaşıur. XDmls -
yeııcıa -ola.ıııar Cen& Clc>lıı. llla:ıal -
fer r.ene.u.. SUn J>nllsjlı Jl.w\ Akba, .. 
dıL ~ -mıırlanda Felunl Örii
cii. Ebem Je,ı1.a.r, Kna mee• Ye.Pil• 
dür. 

Fuşcırıa dönüp Moriııin ısözüru1 
kesti: 

- Römillye ~ «ilmeıı: Fu
şaır day .yı görüp sizinle .ıı;ö~
tü,i!iimii, sıhhatte old.uğunw;u söy
li~iın. 
Fuşa& dayW'll't bir ilci tariMı 

1 

vardı, ~Y'l'Br kasaplık <!diyor -
du; Anciyet ile Mor:ısin dayısı 
idi. Södandan altt ltilome"..re u
ult!A, yu..k&m yayl.adıa otunıyOl'

I du. 
Orıore Jstifinl bozmed8!1: 
- B<ıbam umursamaz amma 

dedi, mademki kendfaini gör -
mek isıiyorsunuz, ~nüz! 

O anda c;iflik yönün<le kımıltı-
ı lan belın:li; Casusluk.la suc:hı boş 

geıenin, yanında bir ~ subay-
1a, ~rne çık~Ull ıördüler. 
Ha-halde belerl!'elerini giiS:eT
ıniş, bir masal okumuş olacak
tı, (ÜnJcÜ aadeoe orduyerinden 
d~ atJlıyaniu. Fakat uz.ak
ta:!\. UranUk iı;inde. İYi &vır\ L-
di1'!ıJnıyor. kul.amtrak. Wasıvle 
dört köre, kocaman gürWtiıvo.- -
dıı.. -

ı 

~ .....,_ ~ ,.....lııQ 

-- Ş.-Ula "'""" ... -- -tc:aıw::rt ...... di ..... ··-·lskta• 

Ilı:~ CYToıllıJ ·- 'fflM 
o:l.mlfllr, 

HH"- - lR!IHkr - laW.
l>riuule ve Cıillwae pnlairiiıiiıaü 
plışmıf. tl ...... l '"' k.,--UI INt la
sandı. l\terhum doktor Ştmset&lD A-

tq, b"fmuhurlrlmb lstaaı..ı -
s11 Abidin Davcrlıı ba.ca.uaiı. emek-
4 aınlraJ lllehnıel Alinin Jı.ayıo bira
dul, TQPrak ofis ikinci mlldiiril Şa
kir TuraJının kayınpederl ve beledi
ye tpelılrbancsl m.ü.d.u.rü Dr. Faik Çe-

11.iaia daJ'tsJ id.l, 
Cenazesi dun saat on birde Gti.Jha ... 

ne basb.hanc.slndcn mcraslmle kal
dınlnu.,-. GiilluuH!e Ra,I c- A.1-
keri Tıp talebesi, askeri ı ..... rlba1 me
murlan. bit' attm kıt"& eetmn:nfa 
iki tarafında ve arkasında 7iirüyor ... 
hl'1.L Ce.na•ede. Ci.illlaane Jaa.sLabaae
.ııi hafbeklml doltıor General Siirona 
Illıiayelle doktor G .. eral Tevfllr. S:aj:
lanı ve Gialhane profesörleri, ma ... 
waaal ve emelı:U &$lr.eri n olril dek
ledardaa ı.lrçfliıı. emekli Amini 
Mehmel "11 we merbumu.a. alleai er-

ğil mi? 
Bu adı duyan topçu irkildi. 

Gözlcııini diktL Kasap ÇU"ağı 
Golvaı S•;a~ onwı ba!Mısiy
le daınl:mas:llQ sebep ol.muş, e
linden SJiv:ni alrruşta; Bu men-
debur macenıların acısını hala 
~ordu! Peşinden koşabilir, 
an-u boğabi\irdi. Fakat adımı, u
..ırı~ıyor, silah c;atkılannın ta 
ötelerinde, .karW..ğa dalıp itıııy
boluyordu. 

l\Loırrldandı: 

- Golyat ha!... t~ 
Demek ö~kileTl<e be<ıaher ... Eğoc 
ona bir J(iin 1'8lllarsam. .. 

Onun için Pırusya demek olan, 
menekşe rengine bül'ÜIJJmüş do
jtu gökbitimlorine doğru yumru
j!unt.ı sıktı .. Sessiz durdular; cyat. 
borusu tekrar duyul'du, aıma çok 
zoaı.,· an ~liyor, artık her şeykı iş
killeştif..'İ bu görü ortasında, ca- j 
na yakm bir son nefesle, orduy~ 
rhıir. öbüc ucunda kayboluyor -
au. 

l Onore; 
l - Vay canına! diye söylendi; 

ırüıeld.l; Mocis ilıe Anriyelin , , ı >_ de kedıerleıldı, topçu OrJwıe 1 

o ıamaıvl.,, tanıyorlardı. Motis (1! L ı, DüııJdi tdri~ 1 
AJıbaydan tıaııı.a bölU.k komcıt.anı nııub ııubuP"'' . ı 

'·-'---• lkw''- ile de &lıbit> ~ l kuia Jıırader cil)flar:ak •rtaı~te- 1· ,_ - ··lwqw., 

Buna retmeıı Mons lıa~ı: 
- ~ ha« ... Hanı şu Pı-us

.raı. vııırdJ. ya, Gol)'al_ lsı.e o ~ ı 
Eı1'e'r voklaınada bulunmazsam 
yaıluıyı ele veoririm. Hepinize 
Allaha wnarladı.k.. Bonsu var! 

...... - .,ı ıaı.ı .. MlJ'~ 
11..-... Be7UM ==t•e '" ' •. 

la.o _,,. - TQlı:aııMl&a fdıla
up eeJrWilw .. Ye ...... GiJllaae A9• 

leri hedrh•eczd P•n "'ı. u· 

~ .... .._ *"-'-... -· 
Biitlia imrlLııii •..Selı:d lrf._ 

n .....ı ..ıaı.a.e ...ı.telmlt .ıa.. ı.ıı
,.111ı eıii7e T_..... rüme&, eı-11 

aile.ine sabır diler, U.4'e&lulııo!sl --- Teşekkür 
Bıhpmp 'Ye allem.b erUımuba 

doktor prof..Or i}emleUln A~ oe
naze meruiınine lfUrak etmek Ye 

bizi laıl:re eylemek liitfıuı.ıla bıılunan 
aziz doıUarı:mıza ve hassaten l'erek 
tedavisinde, l'erek ceaazestaln kaldı
rdnr.amR<la ea bii7ilr. lhlilllamı cös
teren doktor profesör General Sürey· 
7a mıJa:reUc 4oktor profesör Niyazi 
:l..ıete en derin ıiilrraıılar•maı• anıe-
4eria. 

Kızlan; HUdadad Şüir Tura
lı, Madelel ve Şemsa Ateş, Re

tikuı: Natıka alcf. Bacanatı: 

Abldlll Daver, Damadı: Şoklr 

Turalı, oııu: SUha Ateş. 

Son bir kett daha Vaysin iki 
elini sıktı, babasından tekrar 
sö~ aıçmadan, adı dudak:lannda 
:Y<llllan Silvine selam gönderme
den, k<l$8 koşa, topçu yedekle
riniorı yer.lıeıStılı.leıri t~ doğru 
kostu. 

B"<' kaç ~ika daha ııeçtı1cten 
sonra. sola d<>~, ikinci ıakıımın 
yönün<le, bir borazan yuldamayı 
ça.\clı; daha yakmdaıı başk.a bir:i 
ltaı."Sil.k verdi. Çok uzaklarda 
b r üçüncüsü duyuldu. Yakın -
dan yıakma bütün borula.r c;a.laı-
ken. bölü{?ün borazanı da ver 
kuvvetiyle borusımu öttünneğ<e 
karaıı- verdi. Bu uzun boylu. m.. 
yıl ve ha.staldtlı, tüysüz. hiç ko
n.usımyan bir delikaı.lı idi; Bo
rusunu ~alı bir nefes.le üI
ledi. 
Baş çavu.ş Sa'l)e'TI. ufak tefek, 

yapmadtlı bir adam. yoklama.
Ya başladı. Tiz sesiyle isimleri 
he.vk.ırıyor, sralanan erler, vi
yolonselden flüte kadar türlü 
perdeden c<evap veriyorlardı. Bir 
duraklama oldu. 
Baş çavuş daha hızlı tekrıırlıaı

dı: 
- Lapu.LI 

''Afrod.t,, Tabii aleyhi na 
yeni bir mesele çıktı 
Mii.ddeJumamiJl.k ve ekllvv.kuf ae

~en lbrah~ Hakkı Ko117ab adı:Jt-

.ıa - lılr - 8lııJılılri tant
cl&n müs&elıcen maJıi.Je&te ıirülerek --07• nrlleıa cAtnıcllta -
li eser.n ıabl ve ııitlrl ı.ııaPÇı Semlla 
!..flUI hak.kanda mUddelumumiH.lr.oe 
7eııl bir mesele halı:lı.ın4a lahlr.lkata 
batlaııınıştır. Smila LiaUı.la, M&Kif 

veı.aı.&ıa - n~al k7lll
ilnl 4uıılıü eWilıuı dair lıaaı yer
lere b.ir sirküler ıöaclerdltl iddia e
dılm1' ... Maarif v~ır.iletl ır.mı..etl 

bir teıı<ere ne Mil4delumımıillle lıD
cllrmltllr. Fakat lil7leııılltme slin. 
bu mesele ancak Tlcare& kaırmnmmt 
U, 6t ve 6.5 lnel maddelerine tema 
ecleblleeelı: malıl7eUe oldlılandan, 

mabkemOJ'• ver!IJllesl icap eııı.tl t&k· 
dlrıU, 4• vaya Ticaret mahkemele -
rlnden blrirulc bakılahUecektlr. 

G1:ip E ·gani beraat etti 
Perapalu elell ııalalhl Uıahahı de-

1.aDd.uma.k au,Ue aı&uıu.n l'e.m.enll 

GA!b> Efpııiııln mıtlıalı.emCll •ıuı ııe
Jı.lı.iılcl uli7• oeaada nillaıreı.1..-.lt 
ve karar l>llclWllmlftır. 

J>ünki: oeıJtıede D1'4 4•'am-..i Wdl
aanı ard.eml.4 v• &a2a9D- oema • 
laaıııl.ın'-··o• '«-ittir. MtW&Laala
na 4•pJepamiM• wa .wJUm b

nna ~. Jtu-aıa Prw.-•
•U ün aıl&D lai41•de auc: ...._. .~ 
riilememit Ye ........... la1lkllkJ ...w-
7et&.e 4lldaill •n4•ıd'11"'· Blna=•· 
lcr.h GaJ» Ffpnina.. MaeUM Ular 
reril_!i'ltllr. 

Cevap çıkmads. Jan, arkad* 
J:m taırafınd.ın kışlc.ınıhm Lapu
lün haıa yakını.a.k için ınat etU
ki yaş odun Y~mına koştu. I..t
pul aJ1tık yüzüko.vun yat.ını:ş. yıl
zü gözü ka vrulın.uş, ltıırarmaŞ 
başlay-aın odımlan alhrıclan üllii.
yordu. 

Jan çOOştr: 
- Ha:y ~ kahretsin!- Bı

ırak şunu artık da yoklcımaya 
1 l!'cl! 

Lapul şaşaladt, doWtı\du, lşi 
anlayınca: .mevcut!• diye öyle 
bir bi;ğiiırdü lti, Lube l?iilmeden 
katılaııak SJI' - "tü yattı. Dilı:işiııl 
bitıren Paş, dua ediyormuş .gibi, 
anca.it duyulı:.n bir sesle, rrunl
druı:ıp ce'Vll'P verdi. Suto, önem
semi:yttek, yeı:ı>nden bile kımıl
damadan kelimevi sesı<:di ve ol
du-ğu yerclıe b~z daha yayıldı.. 

Bu smada teğmen Roşa, biraz 
ö1!ede, krmılda.madan d unıyordu. 
Yoklamadan sonra başçavuş s .. 
pen ona tekmil haberiıni verdi; tel 
men, hala Morisle konll$mal<ta 
olan Vaysı c;enesiyle ~ etti 
ve bıyıklar.ı.ıım altından honwr-
dalldı: 

Kilmil, sorı:usunda 336 doğum
lu ve Si.....tı ~..g-.. -. .BUJWri 
fabrikasında çaıısııii;ını, makliil 
A1izin evinde kıracı elarak ulw
dubıou söıie•it ve ha4iseein 
seheb.ni şö1k anlatmıştır: 

- A:<iz bana evdeu çıkmamı 
söyledi. Ba11 oldum. Karım 
M<>ı:zllka ile ı.enııı- .,.,...mı lup
hyural< ~tmek istedi•n. Fakat 
Azizin karısı mani oldu. O ak
cam eve döndüi:"üm -ı:aman oda· 
- ı...t~ wo ee>·•ıuın on.a
da bulundujiunu ı:urdünı. BeııJ 
dışan çdı.anp lurpı,-. kapndıll<r, 
Aziz hem ~Ş}·aııw, ~ıı karımı 
vermek istemh·ordu. Ilir arka
daş tav-t etti. Fabt faydaslS 
~ı. Erı~ a~nı J·İıte Azızia 
evine ridere'k karımı ve eşyala
nım istmnn. hıai tle vermin>· 
ccjiinj söyıi: erdı. beni kovdu.. 
Polise bJÜ....,•I edeceğimi an
Jayınu bir saka sırığı ile arkam-

ı dan koşarak başıma vurdu ve (O

~ Orlıaaa ... ~ ............ 
.; içia ..,.. ... i. Bi& hC t rı.. 
~ ........ _ '-aP eıotini&. 

Aziz ba lıtÇa]da ... iıiWiinıc4-
ti. Bir P}"ftlle ••i:ı e1i=d 
aldtlll. Kz 1imi.lwnaım.ak içi& 
Wr )"<Zrlae •pı..ı.. ama w ı · 

- elQpnu ı.a.u,-. 

-DLIYE: 

Açıkta kalan mübaşirlet' 
2 ay tam maa~ alacaldar 

Adli tebliı:at dünden itibaren 
posla idareıerince yapılnıajia baf
Jaıınu~tır. Dün tebJıi: edJlece'k 
celpnaın.,, karar •ureli, da, .• ar
zuhali ve .saire ı:ıoi evrakın ali
kadarlan mahkeme 1ta..:m1eruıe 
posta ücretini yatırnu~ar ve ba 
evmk peyderpey poa1a ı~ 
1tiüıderilmiştir. 

A(ıkta kalan 78 mli1>afirı1a 
lıir kmzu )IOSla iilBTZSll\e veril -
mqlerdir. Dii:er 1ı.ımu ila pe:r
derpe.7 civar viliyetierdeki miia-
hallere ycrJeştirih:cektir. Açlk
ı. kalaa mu-....ıirler iki ay yiJae 
akisi ı:i]ıi "IDaa~ıarını tamam o
tarak alacıaklardır. Maaınaf"ılt 
lnıııbırm ba müddetten e\'vd v .. 
zifelere 'Yerleştirilecekleri tem&. 
uJımmalıtıulır. 

Bir 1htiy•r yafağ1nda 
vıicudü bereli bulundu 
~ 9acll 90katw>da l'I ... 

_...1ı ~ -etunuı hıstıız Rfan.ıı 
b.-htın"- IDÜtebll ıJ J'qlaruwia 
A 1 iill ıliirt ..-.. heri ıbpn çılt .. 
m·-· kwatwarmm naDt"I 41.kkau .. 
al ~mlş, k07f'7el obıla7a ._ 
... ~tir. 

Polis mcmmtan Atonedbıı on.a. .. ..,. ka- kırarak loerl ıtrmbfl• 
..., llılban Yatatmda ha7ıuı ve ınl 
_.ıı,_ horlar bir bide ,.aı..k .. 
bıalınutlaraır. Ahmet tııöıiin aJ'•'
kre ıai'mea QJ'uıdırılamemıı ve .k~ 

clla1DI mua7ue ..ıea lıeleolb'e ...... .... -...... ................ .__ 
lede -..ııu ~ ................. . 
1lmnm herine ,.aıdyet mBlldehı-· 

miUh hllalrllm\Jftlr. Mllduı-a • ı 

••• .a..• 



S-~lNO 

lll'7' .... 
t .... , 

...... ... 

F. or us 
"°"'-i di v in· 

İn re e F nsa F'nla diyay 
y rdım edeceklerini bildirdiler 
U -'·'-"" 2 (A. .!\.., - rıııla9-l laçlerotmı -~enkkil bu%t Smr-

• ,._....._, ~ ıu.ii.1 el · Wdeili •ır ..,,,.. ı oliya tdıliF • «!Ti, ~ ki 
.. ,..;;., bil· kavemet ı:österoıişler ve mev -

Kanda, du~manın ya..---._ . . . . . ...,,__ 
tün taarrıu:laruı püskiırı.üklüii· ,,.,,., ledaıotmeksmn ölnı--
DÜ ,.e Finlruıd.ya kıtaatJırUl -m_ev· dir. llu da ~iyor ki Snvy.et 
zlll>rl.ni daba mükeınmelletll~- ordusunwı il( biri inılıa edil· 

dillerini biulirmektedir. 811' miştir. 
Se>vyet tankı tahriı> edilnıi• ~e Loııdn ı (A. .A.) - SteU.ni 
Finlandiyalılar, _,ümle 3 ~'ı:ô Aj_e#:w; 
al) öı; bir • .,,...,... ak, 
kaput ieti-~ 

Sovyet ta~ tıirlmc tel>- -
ri 00m' ·== et•. ı' ii. likiunet.i 'le bil filif F. ·ya 

'I.. - • 1a1; Wi •ea. 
.. • ...., Ya es&.\M bit- yırt.ı-ıb bollanma-... <- ,... 'k • afi.lıı 

._,_,._;· atiwütw y ıtil• Ve b karar vennişıir. )ham 1 
:::'811ı1ı.n,..,...,rieı · ,_. Yapılacak ya .. ;ıhi~ıma~ 
lıii .eCilm~- Ve harp .,..ız.....,.; verilmcsı 

HelııiDki. ! (A. A.) _ S-mo· Şekiiude ya.,.ıuağı ve as'ktt 1 
ıa!mi mu1Mıreloeınule, bımamen ı:öndermek sureli)"le yardımda 
ask.eri hazır .. 4~ ı:öı:miit ~ulunaıa!lm mM~uu bahHl.ma • 

~~~~-~--~---~-·~=~·-so~-~Y __ .,_·_%•edır, i 
Milli yard.ım seferber i 

~-ı-=' ini 
Jlll .bhaJ eWmıclı ~ ....,....,. ..... 

P't' , ak 'ile a11dfli11• ,.ıar. WJ
~.MN&r w •Mıı•lldcr .. _...-. ~ 

e 
sahasında 

tetkiklerine devam 
ediyorlar 

,Bat lar:>ft \ lnel sayfada) 

ruti Patrif'i Arda, Filiı>tin par- ' 
ti luJed-n lL: gıh t\u ;.:;ı· 
bi, :e - -· nan lan rei .. ,; ıa...ı.m.. - thküp ~,,w 

~ ~ lleıılızi, Jo'ransı:ı 
Al<..U..Wli •-....Wm it }'a· 
....,.., C •re Üta pro-
C ··rl.eri1ıda Pi.ıtari "" 

i Airik• müdü .... ..ıan 
bNi.u ıoıe.m ..., tutJ<e ...... ~. 

* Zehde dü:ı:ti dolayısiyl< 
Ci• milii a\ikiimeti reisi Lin 
Smı Reisıc:u..tıur Lınıet İnö 
nil'~-~ gönderd· j!i bir t.,Jgrafl 
..ı.aı - Ci.rı nil.leli namın• te
euiır H Qı:ıl)eUerıııi bıld.r· 
nıi'Şti?. 

:r .... Aaı, 2 (A. A..l - ~ 
cumhur İıım.,t İnönü bugün 
saat lol,40 da 1 urhal'druı hare
ket etmişlerdir. 

ke.u •lnlmlnl meklepU 51cak bit P· 

ti aJ'tl.ula ravrwuuuı ve kwdASlnl ı-
rwdırıJııiltıceilni ao.rıiyerek kucaıi'ı».· 
• 'tl J'&Vrll.!IU..U.WI htrka&DI ye u.r
\uıd&.kJ palt.o1» veren a.nnc1'1 bil ~
kat ve lıem&batba ıarıtWda varııall 
~er~ rsııı..ıa cörUJ'orva. 

- erı-ııı.
Ur. Bu kumıt.eler 1\arll febketudde-
ruıe - .. ,......_ ...,...,,....ıuor
Cu. 

"!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!. ~·'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!S?~,_, 

Bu.ıtuı oeleye k ... da.r aldıtılll•• b&· 

lıerıe.. b117ıik fdaet ıurıwods mil
li '-"•t b&reli.•t.. baklu.ıııla b ... "' 
hk••la:n bU4ınuU..t.edtt. 

.. ~ '•elorl lıal-Ei:r..u b..,u,.ı ve o~ 
tam o l'iw 1 ·waekl teberru1.U•ra 

1Ü. n..sM lırr.J'• v ............. • 
8

" 
lasamıa halkıDW ettflffyle ort.&Weoek 

cıı.ı - ~""' - - ~ -.uhim ı.tr 1ek.Una balii olın.,.r• 
D ... b:ı..._.•m=4ıe .AaaJ19.s&rı 

tOiQ, .... 70I. a;,_-.ı.oı 1U. s-er. 
ll&ni ııısı.. .ayvalıll ıooıı. S.......-hfl 
~ı. > +v.:t,..e ~. ~ Mt, E
Cinolk US, :ı:usuo 1200, Balta 5aı, 
l:aı<""'1Hla HlMI, Ak ... ııi 1'50, Sa • 
llıııı ıo:ıa. 6oft 5l&t, mırend• 5 . 
0 ı,_. ~00. t-1u 500, DörlYol 
Ut, tin - blıul eyle.,ı.ılr. 
... -·-.. ~ leb ......... 

tia ..-dada. 
E.........ıa, Zall'MllMıla ballll ,.ıllıot. 

- ~detlerlnt ,..ıı sandık ıçııı • 
•• mublelll ct1tct:lı eşya U• blrh~ 
ı om de 79"' _... ıöndel'Dllt 
•uıun~ortar. 

Dörl7ol haltı .. ııa... pc1rı.lıaJ 
ile !31 PNÇa <il'• ve lltl ton oslltta. 
nnd& "'1ittte'hf ..ıns ylyeeelt ost.dde. 
ı.ıı .., ...- .blıt ba7van veroıltler. 
lllr. 

.Aoılr.ara, z {~ - j,.A ...... 
rfef.ye Vd:Uimiai &A.rare&.I~ •u.&wnetl 

,.. - -- _....ıcnnt ıta• 
~ ... - met- ı! bbı ve '1ra1t 
llızıla7uıın cb 15ot Un flôanıde 
.,,,, Rllııtj.- ~ıiltliıal\t .. I. 

J\nltam, Z ı~ - ç.eııJı l!olr· 
..._ ... .-...... bd.a.rill7or: 

Zelzele fela.lı.ıetl brııaıocla. 1ardı
nıa andW&ç .J&•t.nı.lada Çecllk E*'I.., 
ille M.Ml'Ulaiıl 7.&~ ı 1•hd'r .a-
-W. Jl.u.r- ~· ,._ı 
1apL1rd!j"ı Zı.t• çocuklu.iL uıodera ,...,._ 
.ronu 5 J'AILDdaıl kı,u:U te.üJtel.aedc 
1avrula.ra a1ırD114 ve ba~ırlamııtır. 

Zel:ıele mıntak~ ıdeoek W.
~ mlnfmlpilt=r .btmııe» .MI .... rer
leteoekludlı:. _... .. _ s-.ı.z .:Y"'I ..,._ 
aınd.akı ç0eu.k.luuı vaı.IJeUerl içlA 

de ır,ebbmlere ılri,,,-e.n .k&IJ'lll». ilk •- • 
larak isıaııbuldaa Ş1'U T.,..U.:I lise-
si ldau _,...._ O ,.....,.. -
na Ju.dar J'.CUtllrme.k uraruu Unıa· 
mlştlr. Yine IUı &dea oe......ı- ciin 
Su~ mlnimlnlnln Ada.ııacla 1erle1ılr.ı
.., .. ı lemlD edllmifllr. ıuerıwı vallal-
111ıı ba.,kaahiaodı& ıoplau&D vlliı7el 
Cocu.k Eıtirsemc merk.e&I iM "9Cuk .. 

ıuı. bir bakım \etkllatı ~ ka
rr t F141Ştu. A1 ... ~ aticJıer de 
fela,Mtaıede ,JavrulardaA evlit ed.lD
bd. wm-ua" IL-..w W•ltw'Jsr 
dlr. 

J\nkara, Z (A.A.) - Turlıal t•lter 

fab- ••- hlibllııat -"*·•lup 
evvel& TwMI "-eb.-S sonra da 
clva.- ıta · ' ıı.p.-.k .,.....ı.ıa..ı·ı 

baınaban~ine Ye a.çLkLa kalanları da 
P&v)'onla.ruaa almq.. su:ak yeme& Yu .. 

·"-·~•lr. *Joel ......,.lıılr •• ""'it fa'brta
lar.-ı •-r.. -..ıı.- w "'11· 
bal memurlaıraı ..._ ~ maJseme ile 
TurbaJ dv..,.,... 1_.,, .... tlr. Slb.

bal memurla.rwd&za murekke11 fkJ he· 
ıeı , zıı,, .,.. ..tm=" elnrm
dakl kö7lue "" fabr.11• operatörle -
rindrn b- riyoaeııınıı:ıa h•t•I de 
bıiyük lelik•I CÖIWI Jteşadl7•7• &11-
-..... F.awt:b W'f'"Di llıdıhr• "' 
•inılen 1lllM1a H :ral&ltlı )ltlncl bir bu

lalıane dalla - ..ı-lt Mlunuıor. 
Şek• _.., ,ııu• fimdUllı 

T-.ı -akl ............ 1-

oln ıs l>iu 1loa ....,. - '07""" mil
-.. - .., lyilelt Oe 7anlun 

komUıooiıoe _.., - • - lira 
&eboaiide bnh•h•"j'ırıiıL 

Hariciye Vekili 
izahatta bulundu 

<Baırı ı.aıı 1 .tıool __ ... ,, 

~ .Nm, J.bui hid'frler q ...... 

ı.-Jere dair .balııaı venll- Jlıl lraı.M 
reye konularak muuefika.n uın.ıuaJ 
b•:rıoll<> 'kabul olwul u. ıımula.ıı ...,. 
'inıl'Üakil nwıame.oln ~IDcl madde

•ı toıj!l<B ~ on ,_o •at1&1ıl 11· 

mumi 'laqd ~çı--• t*'li idare 
.Bcretimım ~ ... _..,. llwb -___ _.... ...... 
J».mmsı .k&lıııl edi-'t ..ı- ..ıııı lk-

1.-i .... .._. .....,..,.. -jeol --
dt mö..ı..a a!,l&I& Ji.MIİSJ'- ı..
urlıuıJD.ış olan l&rLU projesJ Woeriade 
bir Ç<Ok ~allplor oöı ataa.k DWlalAiar 
bqu ewıu. 

Saat 19,30 a kadar devam eden ba 
mün.kereıerm 80DD mevıuun .mü .. 
lacel!Jet1n• binaen miızakereıı.l.ıı 1ılr 
an eTV"e1 lntacuu ~ lçln a7m dör
«laarti --be ...... ..........ı ~

llD te- ~-- dair wlan le'k1tl' 
~ -~ ı.abul .m.&ı .. .a-- ---

Dünkü hava 
muharebe i 
ı-. -ı (A.A.) - - ııı-

reU., bucü.n, Uç inrllls tay7arninln. 
Alıw 10ra a&hıl.1 clva.ruula Mll6.W'SCh

mld tipi ıı Alman ıan:>nN!e çu
~ bUdlnnekledıı:. 

Bir l\leDencbJwdl dUJUr;ilmİİj • 
tilr. Alıwuıların clii'tr dorL ıa17are 

daba ltaybelıilı.lert mubıeweldlr. 
İııstıU <tQ,-..,ındeu de birisi 

düş.UrulmiqWr. Diirr biri kuıpl.u. 

tlçiuıcüsil ııa1lma ......... -... • 
ıur. 

Londn.. ı (A..A.) - A'.lman layya
releıi bu iiabab bheUandi ad:ılan Ü· 

.,, .. .,, - ..,. in.-U.. ~ml
lerlne bombalar at..mı.ttır. Bu bumba
b.rdaa blçlılrl lsabe\ etm~. 

nan dafl ba\sryabm bar""1ıle ~ 
llrllm1'1ir. Bir Alman ~ 
4iışürMdLtii ıarmcdllmcls leMr. 

ı MİL YON ıı.l!llt'Dt 

ı.-. -ı 'A..U - Snl. -••i• Mr mdrnam• Ue ı ünuamanl 
ol!MI ıartlıln.ıle U Y&lfllll b;&lren ft 21 
yatına baaan blliln İııl'ftl:ı 'l<e'baa'lan
ıaı ordnnun 1!'11lr11te va 01':14'*. Bunlar 
tıedrieen allih 9Mma .. 1111:. au 
&Sk"1'h!rbı 7-ll .. m1boDa W• _____ ,_ __ _ 
o, büyak kuvvıtimiz 

VB iftih r1m!Z~lf 
(llq_l __ ,.... 

m.iz ~d.Jkça as1a endiş~ 
mahal JIOktur. 'Türk mi11cti, çuk 
daha büyük .feılil<et\er ı:örmiiş
tür. Büyük Harple ve istikli! 
harbinde yanan şehirlerimiz, yı
Julan evlerimiz, ı;ehit olan n
litlanmız ve sefaletten ö1en kar
deşlerimiz, son zelı.ele -ve 5"' 
lcıakellerinılcki tıısım "V9 mml 
21\Yİaluıdan, k\yas bbul etmi
yecek 'kadar, fazia i'1'1i.. 1tmnı 
raCnıcn hepsini te1w jm'ka11J111 
bulduk. Feli.ket 'kurban1arı:nıı 
acınz, ağlarız; Fakat bu ı:ı:taa11 
"'1liış'rmık wmıimiD l:u: e M, P" 
kw; )ai'ôki 1 arttwr. 

A1-a yalan .fa"Nikalannc!an 
~ '""'1yat l'JIP8ll Berliıa 
ra4y- '!'.ürk.iyeye :karşı savnr· 
dutu açık vey.a kapalı telı.Clilier 
..-asında. Atatiirk gi'bi •lı~ 
adamlar her zımıan yetlşmn, 
gözünüzü açın, ıonra ımı1ı-vnlnr
nmın. zı.,,i ~ u~ • 
nroş. Evet, Anıtürk - ~ 
hiıılın- 1rer nmBll .,..,tlııl'Mf'; Fa
bt Tiirlt m:ileti, 'ltiıf1itt 
yetiştirmekte osla cins değfüliır. 
&ınra, Ataüiri< gibi ~sit "' a-
111"11 ktınhık\an -ri, "'"'kbll
hm -eınaneti nnıhalaz.• etmeği ...., 
~rmcği lııMaı bü:yük 
ıd =h 1 - rm.llft ~ 
-iı;tiır. Milli $ef isnıct bıii..n, 
~ .... ltiiJ'ük adaınlarda lııRi 
•e A ·· "n .,. yakııı ve .,. 
~..,. lmzp "e iıılulip arka
tl8$111ır. Owm yüksek sevk ve i
daresi altında, siyasi h:Q...tta 
cıldağu gilıi, iskin ve imar it· 
lerimizıle de J11uvallak olaea&ı
mı:ıa, en d oi'ru. ea kısa ve en 
lıaşancı yolu bulacajtımıza ştip
he yoktur. lhTupamn şu lıu1ı
ranlı zamanlannda v~ aıemle -
... ti.ıı. l.Jike v 

fKDA.M ~AV1''ı\ - ! 

Büyük zelzele in fefôketzede 

Dilakl ._,, kar .. tu. 6aet. wliııı. 

resim, ,.ıı..ı ,ı11ıaşıaa yaJııuı 'fi
dekvnı allll bir ~L 

Erz·--a , iresu ' 

tanb lda yar .. 
dım faal" yeti 

(Bq \aJ'llfl \ IDel saytanusbl 
te ı:elmiştir. Bu telgraflard• 
.c;vte deniımektedir: 

Ea - lı1r ........ r:elflolllı p
taı.. 70,.,.aıı lcla. Dlııa .lie alm" olda
İ'll .PUDllk a.ı~ •-kö kar kacl&r J'a
~ ama .aı.. ve riiler ,.u.slti •
lamaacb. Viin cu Uı.ündıen kar de
lil; lı.ib ltıqbqı 11<kl1Dde, lıib daha 
alıınl< tcı.ea bel ... ,..~ .. 

DM hd&m·lD )lteiikiUIBd:en, H 

J'&i• sqralecba bir •rDdaııf: - Kar.- .......... ..,u..., _ 
., _ lli91: 

- Kar yakmıtor, adet& ılık han
da bÜ& beyu kel~'bekler uçuttutor. 

Evel, lıldm arlta~ bu &eşaüriı, 
dc,i"nl ıtli anım-.. ..-ıı ,_,, .... --
...,a, ........... lla M&• _.... 

-.. pı.ı.-.. -- ........ , ..... 
- - ; .. ı.ır. &J;.ıı.Dliııııiıia -... _,.-.,.. 

O!i11411 caıu XAYGILI 

Soka,ya 6 
yükseldi 

•(a.t ıanı. ı rom wsfr h} 

-1arUie 1 tek itti kö ·~cııill 
lr.üllİll mezruat ı !ı.aaıp .et~ ,.e 
• ,. • J:it1 111 alını.ur. :)e
üria ~ ..,... olan Sapanca ı:ö-
lii D ıırııırk, Y'llİbk 
s-e ~ :köyt<ori.ai e -
• 't'«. Ma.aıann 1'~hr ·• 
~ i de LJıFmeıı .su 
.aHındadU'. "!>a1.aı"ya sedlerin
den aşan suıann bir kısmı te
hıl' wezarl"ınp d:'lyanmıştır. 

Su altında J.Jılaa .. ;rlerm 
va:nırtı ve ahal.si cc:i >'illkııe'k 
~~ lnrldınlmıı; ve 1111 l>aııkt
a t+ i'm me IIMll"llZ bir -.._ 
ı..;. ·.ı.e.r .ıe laWi;ye od • 

Su altındll lwlımau bu 
le harıçtcn ı:etır.ıiea INr 
),kıa mu """ala lemİa edo-
\'e nelıriB •r yarma IRO' )' cr.:r-• ~~ ..ı••me· 
sı için sedler ahlum ol likıa
dır. 'l'ehlikeıi sı:untıları kapa
mak kin iki binden fazla çimen
to toıiııaso a ıulmr,,ur. Sa'klll'· 
ya şinulık.i lb;Jıle nurmıd va:ııi
'J>tiadm tı nıeüe lı..ıar yük
seı~tiL Nebr.in bir )'erdea pat· 
lak verip şobtrde -ve civar 'köy-
1-ole tlıbr..bat )'Mp·-- iç.a 
ıçal~ak1'1.<!ır. ı.. ..... ü aıak.a4 
mcınurln telılilı.ıtYi onlemc:l:e ı;a
uşıyor"3r. 'Telılı.1" fazla tlııu
jtandan tıötün naicıl ~"";ıtalan
nın da-ncndel< .:;o>asından gcç
meı ... ; meoetlil•ııfttir. 

Bursa, Z (IKl>AM l\folıa1ıirin· ,_) -n-- .Mıustıfu <IMı
.... ,.... ke da "'*..,., ·· 
jeycz ...... iiç yüz ia ...ı.u ta
aıtaul8a .tlİİl'iikleadö it &< • ._.. 
~ · ....,rver ı..ı.. 
\'ati ı: '• ••h=ti•4c tezlibMM. 

-~· Su baskını ııetkestnde evtıi& 
kala .)'111'~• MJt ,-...ı .. •l· 
-ı.. üzere ~ıla.)- tanıiınaae .. 
ı.cs •.aı Lira ciall<r.IJalit.ir. ...., 
W; .ı... bir 111iileUişi .ıe wıiı.~ 
malaaı.ilR izanı e6ı.ı..t4tir. 

iZ.Millm:. 
bnıir, 2 (A. A..I - Emiri<lem 

n Mlll'lUli,..e öt:ısy...ıar.. aua,_ 
iıı ...,ııer )'Jiw..den Ueıı }'llLıı.ıı.ıla 
vW<u o..lan araa he.W.. inle e
~ "iadU> kınll''tien .a... 
kam "e Jilaııdınlt11.ıra gjd"'1 tren· 
le.r baJiı laMeke! etliillememek
te "" Ankara • Bandınııa trea-
1.eri de ~lmcmektedir. Ra.ndı.r
ma treni .Aklıisara biLtr ı:-elip 
dönmekte, Aııkara t.re.u de ){a
nisada .kalmakı.adır. l:ollln ne 
zaman ıı;uac~ henüz mallım 
d.ei:ildir. 
.Aııl<ar~a J\y"'.ın - Karalruyu 

volu .ile Alsaneak 1staı;)'onundaıı 
tren tahrik edilme.ktedlr. 
İzmir · e Ankara w .istıuıhul •· 

zamnda cu~ beri C.
silmiş olan telefon muhaberele
ri 11çdnuttır. 

,Meael ...... lkı:& ...... Dikili ... 
Öolemiş Jo,.,ıa.li5io4e •erlihı.a p 
~i ...ı.r bitli çek.iJ- iştir. 
Bul l<itylerle muvaslla J<Qtlt-
1.rla temin edilmektedir. -sey. 
lirpia ııü!us Zlll'İalı .ınnımeıısa da 
.,..Jo.sulitın ı:-ördiii:ü !lKAr bii
)'iikilir· 

Diİtl kKİieD. ~ telrnr 
lıan\lmı&t.ıL 

İzmir, 2 (a.a.) - Geiis -ı.n 
dün 1.3,lD dan it.ibaren te.ılrici 
bir sur..ı.te ıılçalma,ya lıatl&11111-
tır. 
Telı.irdağ, "2 rA. A.) - Şelui · 

mizae yağsn 'karın kıılınhiı •tu& 
santimi bulmuştur. 

,ı:ünlerinde, böyle .kudretli bir 
şe{e molik olınaınu, bizim içla 
en hiiviik teo;eUi •·e kunet h3~ 
nağıd~. Tekrar ediyoruz: Hal· 
kı canaıın seven ve .milletin se
vinci gilıi kec!cri)·lc ile bu ],allar 
,.akından a,a1<aılar olan büyük 
~filli ~e:fimizle ; lihar ederiz. 
O, dünynrun rn c!emolO'at, en 
h11kçı deviel lefi. mı1.let b1ı-b-
clır. 

dan gelenler 
•Giresun şehrmde hasarat çok, 

nüfw. zayiatı yoktur. Y alnı.z ~e
hiııkarıolı.isar ve Alucrad• ~·-

·ye ı.Mw UM alü )"lllll'I 

Knrku t hadisDnln laf sllattnı ! fatı r~ar 
bil edılnıı.ştir. lleyet araya h 
rc*a -....ı.ı;r. liatıy""JllU& (ilk• 
tur Jliıe çadır, melbusırt, P%o 
ıw•kkehı,. ~. battanil·e _yel'.t' 
Lil:in.:l . .iki 1ıiıl li.r.a da le'\ı:r a.!.la 
o;ı.dcriDiz..• 

ia • .._ IUıraılıenmJeıı ılh• iz-

- ..... - a. .. - --hıı ........... 7'91euiar ~ :sol - 1 

kıimJmll .w.& şda1r 1emımrn laara

be7e donmutı~ 
........ 1 1 .. aıı.ılll lıili ~ 7 

Vıliyet yardım 1'omitesi der
hal ~tenil.en J"ll''IY' &önc!enniı. 
d.i,icu "'fYahın da ı;iindernıel< Ü' 
ZCl'e acele 'hazı.rlilrutra Dlllt'll" 
nustzr. 

-1erillr. 
'Slr •~ Jııa ,.,ı..ııa .. .,._ 

rü.şwtiş ve zelzdcnln mubk:lil 1er -

ler<kld taı.rfhatuu ~bU 1>1Jaitllr. 
'llwıtımn== 

TRABZO. DA 

rrab- bire'* blnalarm -•1-
ıeı·i ...,.,,,.'JUL ~ -.V:ır du 
...ı- bir - ,..uJm.ıııtır. J:Ubl -
-ıv blww ldıllll'dl llal:İ.l' ....... -
terdı. b-.,. larahnU. Rkll7e ! 
edıım.b;wr. !je.h.irJ.e J:manca __,.lal -

w. ı.o..-ı -- dalı& Sazla. 
ü. Fak• ya&lı •e ilil aıledl pek 

mllllılJ'. S--~t" Te Oıfıa iw;ıaaca D

J'iat 10&1.ur. v~ 'btr 'eY ,. ... 

-- - .aı-.ıa ülall ..... ~ 
ouldau biri oı..,..our. 

t)NIED& 

llnyede üç fındık fabrlltası rıkıl

mı.thr. Şehir i~~lnde DC CT baap ol • 
nıuş"ur. CarıJıda f'O :dar mabua ve 
duk.kiıı tam~en Te ltısm.eıı hasara 
ul'ra"DOŞ'br. 1iaft 'l'et."llt cimı1n k.ıTim

Jerden 7ap~1iı çadırlarda > :ıpm;ıkta 
''e evlen i:lönm~ 1'H!.llt cl.eı:ne -
mektedlr, 'KC]'fiıtrril~ 1ıa'btt 1dıgama 

mJiln', 1".ıibabcıırl -· 
GiJı.EsUNDA 

Glr .. u.nda Jandarma m-t. hö-Cl-.. - .&ıl_.. . .wı. 
kwncı ko._, ıı..ow- liıUılb<oe .e.d.11· 
...... .(;' ... u-............ bd

ıı- Aluoar.ua ,eok l.a:trr.lba& wardU'. 
Sa,i:lam ev k•)-mıf'ıı:. 'ollıar 

.... <>lıkıt=daa ya<ıim> Jııudl ... ı 
pek &eç cOnderilebllm~a 

Şebiu Karalıbarda da -1 ..-1<
lur. .IWr ...,_,.., 4ıc:rtıliaı ...... bir 

. ·-· &et><• --la ... __ _ 
1 
ı 

1'0llliıM. •. f'M •uıilm ~ F.a.

<k&I .--m ->• .ı.t...ıı. .ı.aıı 
,--...... aerlı.d-.... -... c·hıvN -9'. ....... ı.aı... .aıı.oııaı ııoUr
ma.ı-a ~lıtıyordaa.. Bu ~rada ..... 
J1Ud.U'U ....._ 1 · ., 1 atli"lrt?O 

.biııMl..ia ..wMıt - ·-···ııe ........ 
eu.ı.k. Sabah.ley in aalLerı .k.ı--.r ... 
~ - ......... 1 ,,__ IMl4'0li .... 
...ı ... M-.~w-•.....ı
e.nli.a.a &liwd.a dur...a.ıa ~ ~ 
_. ıarkı4aq••w ~ ~
a. ~6MD ,.. Aı& 1 .....,... 

~>·~.1-amwııUkı ' -.
mna..........,...__oıa.ı.aa-

1or, lıea .aıe; 

- ıııııaıa .... oö:Mrı... -· -..:s'*•-·- - -_._ 
yal_r ... -.. .. 

.w,IL1t 1' """"- • v.ı.r,-ı -~ 
dık. Vıtcr iki oda ark;1.u.ıvnnm der-

-..ı..- ......... 
1111 •'*lhtım feci hllta7en1D bea· 

R:rteri, ~ca:naa p.k.rJJıo unm bl

oa.ların ö11Unde mu.hl.elif "*ili~ 
tckerrur 'Oımitli. l\h.k.cri ,.,.,._ 'kol
hrrmnı iıİU"Ulı. b&Trr<!ti ... ,.,,.ıaile ..,_ 
1R'Y prah)'l lı.~ 11.lıbll cilh. 
ıs:~ biçare de mu.:hıf su)'uk rU
su.mWı lmruak ölmoq.Li.. 

Yaralıla.r lstasyon .civanıUla aal
laııı ltalaJt 1ş,pi baralWar...a \'.e J.*lıt

Jara ltaldu:ılda.. 

.En.i.Deand.a sanhlalllaa ..-ra ... _ 

ku uilrlllı!rı araa.adaa .eı.i1ıor ı1e ,.... 
kanltııı)·a b~. K.uı111 lenler• 

lla.DJ.a.r.ı: ~~ •ıt·tlml Jııilllma .. 

...... Zam. ....,"""" lol>aıit ..ıe 
r.çıp, n»ıJ S'omecekJe.Nt? a.unıtlall 
JW' ....... ~-Ş «PMSi ...... 

lJıge-r tanı1taıı ista.~ Vail 
ve Bdeili)'e reısi Lıitfı Kıft!.anı 
Ordu JLızılny re .. i Ye1ı.1-a ara 
MastaI• ıanıfı:ıdıın telsizıc ~ 
luli:ıı bir ıeiı:ralta da n~ 6e
ııilmclı.ıe4iı:: 

cDumln_pmar 'S81inten C""ldl. 
imdat heyeı,.eri .a:.n ~ tılu. 
l\lu.ztarip halk; ,. efakiı' ...., .... ~ 
tik istanhuhn ~lerİ!lftU?> 
o:tı:ı u(Aı ~k•erimi2e ı,,,. k 
sertten :vardJmhnıMhm 
ın.mıt"ttaılı:ioıı ')i:i'ksıett 93""'"'"• 
uzederken açık 
fetıike&rıd.!!lllil •ıte.Mi cı 
çadırdll'. ~ • · u · 
ın """ ~dına ı..- lı.r ....,..,d. 
\.'e~ mi11P6

C"IR ol-. 
._ pk~- eı.ııı,__. 
s.,cpı .... 

VİLAYET YARDL>l 
.trolJU':rJ::s~Dli: 
.. ..c... - .!"'! -nb• 

...... diift • -tad ~&imar 
- V•i lJülii jtmi- ZİJHe 
tiıadıo - 11;111 ... ....... ... rak 
akşam saat 17,30 da niba,yet ,..,.... 
- lıoı ....ıa ,~ı 1z nıiiPs~ 
se w ı.t'· 5ıw mn -..mw• 
rı tetkik ve tcberrulan hı..rı • 
1-uııtm. 

ada J'lnmb'« s-ı.ıı:a 
· · a .... ..;;n., lııeşer lıia na..: 

- Ai:n bra, 
ıliirk ·· "• .hıeailrt ~e.ı.i iı.i 
loirı ·e u çok liıccorlanmııı: hi· 
_,. 11e ı._.. yiiz .ı...a tcbeııruı 
bul.aııın.ı.ışludır. Bir kısım tüe
carıar ita llY=• nıüiiı m milı.tar
aa un vermişleriLT. 

?A'PAl\i "l'EftEftRUU 
Bundl.lD ba~ka Papanın M

'lml mümessili ı.w 1mk""" de 'l>il'-
~ . 'K;"i'" • r raı. 

ıır. tı.ı'-'ı.ıı.ba.ne bu..a~J y•bı-r+ .»u -
ı-: mui.ıık.umıar om~ lııMlm 

ile ~cbw a.anm._.. Sil!: Aillllara .ara~ 

sınd•ki -uı :a.\)JI_..... llttl • 
ıu.ak.ad.J.r. ~ .. 'f 1 dd"I 

~u hrNfı.ur.. 

ftllt.tlOLIJt>A 

Ka.u.bada 59 ve kö7Jerl.nde 90 ev 
f'lluıluu.,1ıı ... 1'.Jhbça -,y.aı l'f:: 7au.

la adır. 

j (Ba4 krafl .ı İiıci ..ouf,ad&) 

Bc:wıı lllalaQ'ad..uı Jı.ııl117elli cm.lı· 

l iarda ..-vucma \'C .e.k.11u:k .ı-• 1-.. , • 

Dün Y ozgatta 
ze ze!e oklu -ıııta··~·<ıe yımılııı• aıjlııolj-

ı ...... - :ıl8ll . ~~-
... !P•nı~ 

.ı.a1au d.üıı ·~ ıcl>eı:na 

• Bwılırdan .baılka llrkı•hzn, .Jte,.ı,,al. 
miUıı:ı Eöiil5 lu:..drr. D.iirı _eun
lu.k wnıwu ıeı.cr.rı. >e},,wı• 
1Ulll4 liraya 'lıiilı! clmnı,ttııt. 'L..,,au ve llulancllı:la lraııarat bıllt

ku.da kal i m~ alwamamıştır. 
L..ı.lanctkıa hulo.wutt kouaC"J ile Ja..n· 
..... ._....-. 'Ye wuıoı _ .. , "' •• --

ra tı:"ra7a.n bla..., ftM••·d·d= Gi
reMbıı.WI 4ıJl"djbl Aa.J.&U&de .3,0 e:v il• 

k"-· 
~NÇFAlc:iA 

Zelntenlıı ~oıı. bn7iilı: ~a\ 'J'Slt* --.. il- <ki .............. 

ıııoıim41B. tt 1 ........ - .. -.... ~ 
....-.ır. 

ı.... U!rralı•• ---
vl edilmekle olu fel..U&.ede 

tac"b)-ı .ı>yle aıılalauşlır: 

- Gece J'&m8 'sde= .wara .-.Hlıiş 
bir sarawb oldu. \--e -epeyce -.te.aw 
elli. Ev b..ıeuloe ıı...•-~ bir ça
tır h ile y ık.U dt. 

K-- .-ııılll!m -- ........ 
d tw .. ~u pröum. 

""-'ar yıikMin,..,..a.. -
~ Maftiimı .aa.uıı •l'llll'~ 
.. ı.iPAil< .. .- ,._ - ,._ 

,.... ... --- ,..,.._ bld ·
flr'"u p ıura.....U-.ıam. A..ı 
f-~ .ı.a.ı.r anutla __ ,.,.,_ • ..,.,.. 

m.D1hit bir .ıa.blecluL ((oc•Cıınr .ellla 

&irt.D bir ... 'rn1\nfea owmc1en .kıar 
lulnwşW. .f'.alW -uı. .solulUıuı dou 
m04ıu. ~ ku.lwıac ~ hale slr
J1Üi11. _I __ .....,__ 
..edimi ---- .......... lllDll 

mew..:.::.i.Dl 60kUJ"ordu. • 9Dlldı Jaaı&o 

bir facia ile AOIM:deiıdl: se>cıılı daıı· 
mut ta. 

~ '"1m 1111 foftln!lftlle· 
im lir-_l .,.'lllrT&dir. Beflk
'lqb Silıaa- ...m.aJlealmle "!7 -· 
marda 'lrtalnual<ıadır. Matldt -
TaSll1I ~ ~lır. 

cniıti Dİl\İ GÖMIJLl\lt)&rtl!ıl!a 
•- Bi.r 11danberi En:fncaP4• bıl

lwııuoııilıuıı. F.el.üel zecesl <lörl ""' 
kad.at Ankara ot.e:üniu erıa ka&.uullr
ltl lalr odada ,..a111ordulı.. Geoo lıLUi 

u7ku araswda .m111ıb.la .bir aa:rauıtuJa 
uyandım. Arkada<tJarun da 1atak.la
rından farlamıq.l.-dı. Bina çatırdıyor 
ge sallanuordu. O kadar çok sallaudı 
'kl.. üçümiiz de 1.ere y.uvarl:uıdık. -W&J
mı blr arkadaşın kapu-ı atıp dışarı 
rırtadılım ıördu"1 ~ bu uda bina 
yıluhlı. Bir fJrl ınıırt -...ura ı:;nıtutml 

~ ıtım nmtt ıtıri 'ılirl -cömiilllufii
mi a:nlriım. ATk>dqlırrnndım TZI

..,. bll'Hlnbı esi çcı.,,......ıu. - tıu-
11 'll(n.şara'k rirııae Siirıimı ın.ıntmı1 

-ılım. 
R1'1' tanıf --. Tıı1nn tamı ..,., 

tııçkmJı.I r du:raı.,..nıa. Hm .,_ 
&'!iti ıo.tft, lnıri ............ ~ Ta-

Wctıoı ~ ...... "'" ıeı- lı<omen 
tıem.ea ~kb ••• Tıtr't7-e "fttrty~ d-

-- Erdılcmıila -

AJLÇMl.4 • .11'ew*e 'wzelareel•• !&QIJ• 

laDaD 7iJoec.ell. ~ek ve .- da 
Erwicaaa ıelınif bulwuııalı.&..ı-. 
a:d SAHNt.U.R 

Er&l.ıuıal>. ~ (ftlıiıluııl nha-a ba· 

JLaaıD ..k,akl.ın!mpsı esee.,,da .... ..aık 
fc.cl u.ıwc.i.üde ~ılıiı>m•ktadıL 

lki davar .uasıııda • > J rak .illen ,.. 
7a.v.nmwı K&Dd1 0tk•rıhrken huık.e
slll .ri&leri 7-"dt. y ........ .bir 
~le lwJllMD bli aseiler 7 lJe 

9 .)'af auslııda Öl .kiiAie .alW. 
İlı.t .)'.&""" Jwblrı.w.e aımlmıilard.&. 
En.kas a1Wıda.D .çıliarılaD dep=•ı ..oe
seUer derhal cömulu)tOJ' .M&ı 7~ 
d8ıı -.w:uı1ar ~ladJ.r. r....ıur 

eaıeı:J ola.lrıık .Slumıııle• kurl"'"'''"' 
ea1w arwulr.LadU". .flD.k&P: a11-•1n 

kediliyor. 

••- z ~ Jl•llllndılıı6a 
den) - Bucünku &renle det«' · 
~ u ,....ı. ...-ı.ıw.JSwı-

.bWtne •·kWi..bniıt.n. ı:tııiel' ~ 

.lııır.ıaiı D .ı ılla ... 1 pya, _.. •· 

lecik'e. il .ü ~-.--..ıı.a&t -
- l{uablar 'I'.- alo· 
:ıdlre w .::..dıa:r w'im Elılil 1lıralın

<Ua lceq1 t.e'W1 - au ,P tp T -

'Bu ıırırlb. trriilrim lrıT l<bım tet-
lı:ll eilen .,,,,,.. eft'I&" .a. Si..-

lfll..,.~J-..ki .... 
1. ' ....._ amkll!mamlı: 
.iıllll.zaııllı ~ m•zrrlanhaaktad.ı.t 

Jluı:a'1a .hitiloea "4~alar lw <ıa· 
bahtan ıtıbaren •eçileo :rneruW'• 
lar vasıtasi) ıe tw.oil eılilnu:kte, 
ıryTl '1llTI 'iten'k'lere lwıniı .... t ... 
lZkl!t 1mdnillıniıı mcı!Ttetıi iııllıe
'hıııt!Pi11e ... 
de.r.me'r ii&. 

!r-..f .:için ~ 1r•o1eria • 
.teki m ır•..tan ~ e.Lu.r 
maktadır. 

B&ıtiıo MııarU JııiM!lir!iiiiinc>e$ 
A)'Zıiaıı .memur .,,. .wualluıı ıuua· 
vinlerindcn nıü.rekı.1<.P 24 ~ilik 
bir Iu.!ıle ı...nıfe b~anuşlır. 

ı:iln MrlU'll ft w;p '\'UQeyi 

Chlt~an •eç;'ecN. m•ı• 
... öev-ııdaak.'&. 

~YD'.l.N .ETİEA 
oılı.LS.iJ<:i.A :TFJr.M;t ııt st 

l>jiıeır 1&rıdta · · cı ):»r.ıtı,. 
1-aıı.-i .-,.ıaiı 1;4.ltba "()4aa 
Reı.shğine 1oir t.ezl.eLe y.auıua, 
bu tezkenode l!"hnmi:z doklDr• 
laı uıtlan lıir çnğnıra ı:-ötdleriinıı. 
\ıdlawww eşııtrSl'Y9D wpıe!;İ) 
i1ioelırrhtı me-n:ıtı ..-ı.mı.rr .. 11o'k-

.. anı- 'M'ilmı 
t.ılzıt, 1 <AJL1 - 'l!:BDi ıım'knlıl· miles.M ... ' ı.lıra • oi · 1 nA• 

- -l!nimonııl 'kd1117e«I - 71· ~ 7-· - ta cı:rooet -· ıilR- ~ 1 1 ...... *-sa 
4erllmifilr. eşya ~erilmesinia Jelitt'·ı d 'c 

w-. -ı ill.A.l - Sa"'hrt ve 1'•· ~ daha iUilruicli nldı\liM hil.di· 
-.1111-• .... n a 1wrı1 ere'k • rn imKiıı nislıefınde "ş~. ve 
yoldadu'. Bu tltlpln lıuaberbıde, ııa- _..._ ııııı-• · t ~ _,. _ _. 

- R 2ZICIIJ C ·~~ 'V.,,......,_ 
..... 7l7eeelt, &'IJ'-"o barab lnta fa:PlDI ._ -.;ıırühııe diıı:. 
-1=0..ı nnlir. DijJer makan anlıeıl ~ 
-ı. .ı <AJI..) - 9-llır _, atı:iılı ve ıme-biııııi........,. 

111,u ... --•h n n -.. • idame •a,,.ıı:...ımıı.. 
...._ ıaalı1-!m bajla - en •isb tcberrulaı-
- -•illa, - ı --. dlunmnşlarilır. Maaşıan 
il, itil- Çalaıill, .Jl.-1a, Boaot. y.üz linı a ,ka4s planlar J'Üzdo 
Delld1'\:.tlı ...,_....,.._ .ı Jıaııe ve •· beş, ilJ -üze uaar olanlar }ÜZ-

hı.r yılulmJt 67 e1' ... ...... da elaenl- de eJı lwı:.ıık, ........... fala ... 
llllt•W banra ~ıır. iman u- .lanlar y.iizde .mı vannıiı;lcr.d.ir. 
71ali b~e.ın-m~llL l\&ilı.la luılaa· İNJIİSı\lU ARIN l'AJWlilıa 
ıar .. ae.ladede.a ma.ıewlr .ımuaa Z,..b J nia ls..t&nb.U. lıahd 
.kQ,lere naklbıe lnııJ•nmqtır. a1ıa.atil .ıüa, 'Lnbjgprly l.!m~ 

A.muya, z (A.A.) - Bncllıl :Eıi1a Mii6i.i:rl.iiiii bir ıailTaa sWaaı .,. 
ııahlynlnde ııaaı 1.30 da ve AmaııJ:a ilt:i lıln iki SÜZ kırl< ~ .ı..-~ 
tı!luiu4• - -5.!I da 'llaftf R~er zelze1e feliiketudelcria.e &n'Zlal 
-~· 11.......t .,..ıı:ııır. Amııva • Eelzele m.ınt•kas•n• eh-ar baş nıa.. 
4u ıonGerlhm ,.ıy.,cl!k mstıddn'I"" dürlüklcre billfirmistir. 
ıl:re<e'k..,,... fdil:ttRl!dtn11n1ıl.. 1n1ı-ın Hhn-ti memuT V• 

1~. TDri.&I 1nısb.lıımealıı• •• iııçil...,, ~ 1eliftb e · 
Ama.syailaa TUtık anko'lzmm1111ı..r. var._ 'iizra'e menım: 

br - • ctlllllli\flaruW!ırn ...... 
'ltAŞ'TA 1 mi 

1ta.t. z (1Ul.J - Bvtlbt DJtt n..n İıft' ...., .,.. Ti' an 'f~""' 

la 11tı .. ....,. aenm. uı:ıı ::ı..m "blrı ~- ~i 1'111i:llnrlar he!:':;: 
&Olnrle olmııf\ur. ~- liril~ ~"hnakta lıtıaber -ta-

'lta7sel'I. % (JUi:.) trenle .......,. lft .,, lfl.lle8 J ,.. t... 
•erJden bare•~l Hl Telrada t'Rl'ÜX edeceji talmyjg ~-:;,,ak~ 
"flllll Tırm.k, -ı.au. 
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Arap ordusu kışın Bizans taraflarına 
sefere çıkmağa cesaret edemezdi 

Hor-.na tabi Semerblıdw 
(Rab) jsmjııc!e biı' aeııç vardı. 
Bu ıeıııç aı.eşli, ıüze1 bir deli
kanlı idi. ' 

Arap ordusu laf vakti Bisaııa 
tırııa.flartna &etere cıkmaka oeıııı.
~t edemezdi. 

BUGCNKO r !ı.MECDIİZ 

Aynı fdıircle Yahya Mıııcia 

birinin iiiı.el lıaırıama 6eık ol· 
du.. Bu lııaıdm miuılümım dinin
de deJiildi mürteddi ve o da 
aeıııç \Rafi) e vurulmuttu. 

1'1ıe bu düşünceler daha pelı. 
az evvel bu- ahitname im -
zahmıış olan Bizans lmp-toN 
nu kall~llıt>e sevkett!. Rumlıar I 
evvela Torostan Araplara hücum 
ettiler. ~~~_.....,...,....,.._.....,."""""""""" 

ikili aruıııda evvell ıizli o
Jaı'alt bir qll maçer- bafl;ıdı. 
Kadm, koca91 evde yokken. 1ev
cili.sini içen a4yoııdıı. Fakaı 
Rafi, •tf41i ve isyanı.ar taVıal.1· 

le bu laacamakh aevdıa bulut-
maıanna ıwz.ı olamıyordu. 
Kadını t.qvik etti. 
Kadm da lııoc.ı ile ııynllrıaya 

Mfel;ıbüa etıı. Faıluıt Y&bya ka
r.wını HViyor ve bın.lımak. bota
mak ı..temiyoı:du. 

Bunun üzerine bdm iti açık
P Yahyaya anı.ıtı v_. 

- E*6. dedi. bent tıopmıız
tan tev,ciliınle alenen bulUfUr, 
lonUf\11" ve o zaman hem aeni 
ırüsvay ederim, hem de bot dü
terlm-

Yahya bunun üzerine bu oy
:oıık kadını tatlık etti ve Semeor
lı:andi ıerk ile tık&yet etmek li· 
:ııenı Bı+Yt yoluDU. tuMu. Rafi 
ele Y ahyıwn boşadığı luıdmı nı
ltahladı" 

Yahya Ba,tdada ııelince hali 
bertafııiıl Hanmürreşide aviza 1- \ 
le bilıdlrdl. 

Karı.ıımın nMıl ijiıa! edildljli
ni, elinden nasıl abıdıjlını beyan 
ile ad.ilet talebınde bulundu. 

HarunÜl'I'efiı bu şikayeti aldığı 
zaman Bızaıuı üzerine gitme hıv 
:ı:ırlığmı Kll!'lsı elin
den alman aıd""'m yane yakıla 
dert yanması üzerine Emirül -
müminin derhal Horasan vali&i 
Ali bin laay a bir emir ıönder -
derdi. 

Bu eınİ'r, (rali) in tutulwak 
evvela (had) "urdurulması, aon
nı dıa merkebe 1ıerS bindirilerek 
bütün semeııkant içi.nde dolaş

tmlmaaı halka bu suretle ibreti 
müetmre verilineııi ve \ol hatunu 
kcire) ilin raf iden tefriki idi 

İ§te bu delikanlının Y ah yanın 
l!ıarıaı ile oı.ı aşk m;ıcenıısı ve • 
Harunwı oDUn hııoklLnda venniş 
olduğu bu emrin nel'ıcesidir kl 
Semnkand ısyanını mucip oldu. 

llıırı.ıniilft!it Biunıs aefen ve 
saferi dönüşü Rafiin ısyanı ha
berinJ almıştı. 

Ali bin ı.. onoo hak.kında ha
l!fenm vero.ğı ~mri ıaıbı.ke kaılk· 
ll1li takat emç Rafi evveli firar ı 
ve aoruıa da ısyan etml§Iİ. 

Horasan valisinin zulmü ile 
biz81' olan halk da Ra1tin etra
fınoa topl:annu,lardı.. 
Harunurreşıt owıu haber alin· 

ca Horasan tarafına .eter yap
mağ'a karar verdi. 

Bızaııs ı;eferinden ~l avdet 
eden ordıınun bu: kısmının be· 
fı.nda Hf>lla6ana gidecek ve daha 
evvel de Ali bin İsaya yaz
dmıcı k.uvvet gönderecekti. 

Biums İmpa.ııaıo;u birinci Ni
sella halifenin bu gaile ve meş
CU}iyetlni frsııt b!ldi. 

O esasen bıçak kemiğe dayan
d.ğı, Arap onluları Osküdara 
kadar uzand.ıgı ıçın Harwıur
~eşi\Wıı amaon dilemiştir. Şim
di Harun art1lt uzıakta idi. 

Hem de daha uzak istikamet -
Jere 9efer hazırlığı yapıyordu. 

ME'V'S!m de k~tı. 

Sonra bütün hudutı..rcı. ,._ 
cavüz ve CUITuzlar bınbirint ta
kip ettL 

Bütün bu islerden wmler, IN
mmdenlar Hlıl'UllÜ7Teş.ide -16-
mat vemıediler. 

Evveli. Halifenin bunu haber 
aldı.tı :uımım kapılııcaıtı fevlraJ!r 
de hiddet ve -bıyetten lı:.orlıı
tuıu.n ~in idcıirıden bunu bllı
d;recıık babayiiit çıkmadı. 

Sonra da Haruoon Nlııef~ 
dan intikam almak üzere bu Jı:.:t 
lı:.ıyamettıe derhal Biz.amltleıım 
Ozerine yürüme emri wr«ell 
ınuhakltatı. Ordu bunu pelı. • 
temiyoııdu. 

H.ıını.nürreş>t iştıe bu suretle 
zennde ~ pwnn 

bu büyük tehlikeden ,ııafll bulu
nuyordu. 

Nihayet bir pir, rumlann .,. 
hıdlanııa bozduklannı, hududu 
tecavüz ettikk!rlni, halka zulüm 
ve oefay.a başlad.ıklıır.nı wvir 
eden uziın bir manzume yazdı ve 
b:r ırün bir ışret meclisinde bıınu 
Haruna okudu. 

EmiTtlmümlnln ilk önce bir 
hayal mafsulü zannettiği bu ma& 
zumenin hakıkaı olması ihıım11-
llni düşünerek birden büyük bir 
hiddete koapıldı. Ve: 

- Ne diyorsun?. Bütün bu söy
ledikler.in yoksa hakikat mi?" 

Dive bai'ırd• .. 
Haı:unürreşidin bu hiddeUi, a-

11&bi, heveoanJı sözleri ka~1St11r 
da •a" T.an ve korkan şair, kendi 
hay.ıını kı.ırnırnıaık için heııkıesin 
bildi"i hakikııti, düşmanın ta
ıın-uzurı.u, Arap toprakları:nda 
yaptı~ tahribatı. müslümaa:ılaııı 
kanı tatbik etıilll zulümleri bi -
rer birer anlat!ır: 

O ana kadar hiç bir şeyden ı
be.ıdaır ıolmavan Ha'runüırQŞlt 
bu fena haberle.-i ö~niTJ«> da
ha büyük bir hiddete kapıldı. 

Fakat bu hiddet şa.ıre iıiqı 
del!lldi. 

Ona: 
- Aferin, dedi. Bütün bu hfılJr 

ı;ürusü 8'1\Uında vatanını, mem
leketini düşünen demek yalnız 
sen vard ı.n.. Kimsenın bana ha
ber vermediıi;i, vermek~en konk· 
tuqu bu fena hakikatleri bana 
sen bilairdin... Bunun mükiıfa
t'ını ııöreceksın. Ve sen mü.kl
fat ııörürken de bana, memle~ 
t>e ve islim dini4ıe ihanet eden
ler de cezasız kalıruyacaklar. 
Buna em.n ol. 

Bu vak'anm neticesi.. Bütün 
vezM-ler azledildi. Bütün ordu 
erkiını kovuldu. 

Yeniden vezi:rier tayin edil -
di .. 

Orduya yeni ltumaııdarılu D86p 
olundu. 

Ve Haırunüııreşit. kendisin:i al
datan. verdiıi;i sözü tul.m8!Y1tfi 
k.aıhpe Bizans İmpa-rator:u Birin
ci Nisefor iiı:erine yüz otuz bin 
kişlhk bir kuvvetle yürüdü. 

Mevsim, dedii>imiz l{ibi lqt.ı. 
O ana kadar arap ordulran kış 

mevsiminde, evvelce de zikTetti
~imiz ,ırib,i ha"be ııitmek şöyle 
dursun. b:lakis zaferin en emin 
zamaaılarında bile hııcbi bırak
ırus ve dölllllüş sürüle~n mü -
rekkepti. 

r Ar kası •ıar\ 

J..IAZ RET/ 

UMAMMEf 
Yazan:Ziya ~akir 

Kale ha:JJu, dinlerini muhafa- ' 
u ed.eookler.. Ve. haırpten ev- ı· 
vellti vaziyeılerini muhafaıza ev
liyecelUeırdi. Ancak. (Hüküme
ti MuhammediV"!) nin hikımıye
ti altına l{İIIErek. her sene (Bey
tülinal) e muayyen bir ve&'J{i ve
:recekJıerdi. 

* Havber zaferini müteakip (Va-
d y) nahiyesindeki asi Ya.-
hudi ~edip edildi. Fa.kat 
burada YAiıuı:.:.ı"'lin ciddi düşü • 
ıııeıüeri ve isıikbaı. "'i görenleri 
takım takım Resulüekr~"'.!n hu· , 
zuruna ,ııeldiler. -BuyuJC ~ 1 
rneırı:nuniyetl e(Hükümeı.i Mu· 
hammecllvel nin adilioo haki
mıyeti altına ııirdiler. 

ResulüekIDem efendimiz, bun
Jııır.u:ı. kabile ve köy Jerine, .k.ud-
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retleI!i nisbetinde verıziler tayin 
etti. Din avinlıerinde ıamaıniyle 
ser1best old"Uklarrna .. Mal ve can· 
lıaa'>..na kat'iyen dokunulmıvaca
k.na dair kendilerine teminat 
verdi. 

Bciylece her taraftan bir sü • 
k\ın ııelir l?E'lmez, islamııvetin 
şevket ve satveti bir kat daha 
yüksekli. Surive hudutla:nmda 
bulunan (Temia) beldesi halkı 
lle (Necid) cöllerinde bulunan 
kabi1eler, Resulüekrem efendi.. 
mizin nezdi.ne hevet~r ııönder
dileır. İsamiy.eti loabul etıtikk-tiıır 
den bahsederek, kendilerine din 
mı.urunu ö~etmek icın mual -
wu. l~tedi.ler. 

(Yeme ••. ,. . 
miveti haiz ôY~ım;ııcıııı bı.r eh~ 
de isliım cômja1<1 4j!ir) kab1IE61 

..... Q. ıı.~ 

ı~l•~~7,91' 

llOLDAN IAOAı 
ı - ~ - ÇaJ,p, 
• - lllr lıaıalal& 
I - 01 .. - JıldılaD kormala il-

-. 
t - bıa - Gıda maddeıl. 
I - 'l'altial CAYUI dlll ile), 
1 - ._ lıarfl 1oll Melılı:e ile Jlıledl· 

.. - tıı:ı.cı. 
7 - t:nneıı: .....ıarı - Be7u -

ıı: ... ı. 
1 - Korkak - Davulıuı ltlrlucl MiL 
• - Muılllle bir ın kam. 

10 - Bi1711lıltrln parmatmm alWı • 
.. - Ytmelııe laiWD - ı;ı1aı. 

YUKARIDAN A~AGI: 

ı - Möalkıe makam - Bu -u 
ıııetla•r. 

• - iplllı~I, 
a - iau.ıaıanla ım. - Dat. 
t - JılliJıllı:W: malıam - Haeb ... ıı. 
1 - San'aL 
e - 1ı111a11ıto bu makam - itanı. 
1 - Orla. Vleulla bir yer. 
ı - llfJı.dı - Gllsel 11n•ıı. 
ı - Muılılde bu makam. 

U - Bece - lteder - 81lal ltarell? 

Ruam 
Bir olı:11711eammı naam Jaulabtmm 

De •••vJuou aonıp•r! 
Ba bu hayvan h..talılıdır. Ra7-

vanlarda ııalcm halinde bulunur. E
.. ıı. be.l'C'U, keçi, köııelı slbi haynn
lardan lmanlanı seçebllu. Uaaıahll 

h&Tfanlann harwı alııııhlanndan. 

1aralar111111 lıabulı:lanuclau ıeçer. Öl· 

dünh:U ltlr baa&alıkbr, ll&1vanlara 
.., yaparlar. Bu b .. lalıltlan ölea hay
van lqlerlul de U&klara ırölilrilp 16-
merler. 

YENi NEŞRiYAT: 

Kanunuscnl 
JIJyJaetll haltaltfll ve 1aneılan • 

mu.dan Noter Gal•P Bln•01 «Kil.nana• 
aanı. lıımlle ıayet aarıf bir reelmll 
kapak ~lnde, fevlı:aıadıe oıernan 

bir brotör nqrelmiftır. M~ellll -
rinde, ayların larllıÇ<!Slndeu ve lıılm
lerlndea baJıulmekle. ve buailıı ııuı. 
landJtımız ay adları Jtrine 1enUerl

al bulup lıullanmak .. rarellul Deri 
ııürmolıledu. Bu küçük. lalıal, •a.Ya· 
nı ı.tıtade eıerl okuyucularımıza e
hemmbeUe tavsiye ederiz. 

Sahibi: E. izzET, N .. rl1al Oirelııoru 
A. NACi: Basılı!Jtı ıer: SON TEL
GRAF B""ımevl. 

mek idıı büvük blır arzu göstel'
di. Bu kabilenin büvüklerin -
den {Musa) ismin<!,, bir zatın 
riyasetinde ME<lineve bir heyet 
goeldl. BuN!ar. Resulüekl'em efen· 
dimizin buzımınd.a lsliımlveli 

kabul ettiler. Mıeınlekıetlerüıe 
11Vdetlerinde de. gerek kendi ka
billeri.ııe ve gerek mücavir kabı· 
)]ere ha-k dinini telkin ederek 
müslümanliı'!ın intişaırına büyük 
himmet ,ııöstardiler. 

* 
İslAmi)"E'tin nail olduğu bu bü· 

yük muva.ffakıyeOer, tamamiy
~. (Hudeybiyge) de Kureyşi· 

1e.r ile aktedHen sulhun iyi ne
ticeleri idi. Resulüekrem efen
dimiz, o sulhu aktetmekle, bu
gün bile hıayret ve takdire seza, 
siyasi bir delıa göstermişlerdi. 

Eshaptan bazıları, o m"Usalaha· 
mn akdi sınalannda hoşnutsuz
fok .eserllıertl izhar etmişlrudiı.. 
KureyşUerle sonuna kadaır mü
cadereye taaıaitar ııörünmüşlET -
di.. Halbuki Kurey~ilerle sulh 
aktinden sowa, asilerin tedib 
edilmesi ve isllıniyetıin birdoo.bi.-

iKDAM 

FotoQraf Tahlilleri 
Bize fotoğrafınızı gllndarini 
kim olduyunuzu söyliyel:mz 

RAUL AY
RILMAZ (Tak· 

ıbn) - Eııerjllı 

.ır llp. Aslmlı&r· 
d1'. Püat .;alı-

- mn&ffalı: 
olur. llafladıh 

~itle -
..... 17111 old .. -

rotıe ııaı.11111r. 

luPHİ .ıUı:GÖ • 

REN - Sebal • 
ll&r lılr Up. Her 

ı.ınd• eoıı: uınr 

1 

Ner. Eeld•lr. Haı 
-ır. Gö .. ı oan

ı•llara ı...., da 
...,.ıı yardır. 

* tsMAiL ım
IER. (Tophane) 

- Enerjik bir tip. 
Astmlllnlır. 111-
otail dlnlelllrnıek 
lelD ııa,....ındaııt

nl ikna edlnceP• 
..... ııin•ır· 

llatladıfı iti••
.. mııvaffalı: o
htr. hıı.aaı ff• 

ftl'. 

AN A 

1 T ES i R 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
SoGUK ALGINLIGI 

ve bUtUn aQrıları derhal keser 
Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir 

,,.. CEMAL TOK • ı .. _ı _s T_A_N_B u_L_B_E L_E~l!~Sl' N_D~~ .. ıı -=e~= =:~u:::;:~~~ ÇAl'L (Beyot • b büfe bir Adel 1•varıaıı maaa 9 a-
la) - DllıkaUI det lıanape lalıımı °'7alann 10/l/HG 
ve llelıl hlr Up. 

Manlaum çal14ır. 

Ha,...stır. Silr'al 

• lnllkal uhlbldlr. 

Kumanda rirne .. 

ıln•en tek ıı... • 
Janar. 

Yaqmlard& illal7e oanlrallarmın mllhlm olan vaslfelerlne mini olııı,. • 
-k tbere 1......,ın nerede oldutanu 61reıımelı itin ııeuz.ıt vqabal Galala 
7..,.lD luıleıılne lelefon eılilmosl rlea olunur. («3) 

.... 
Istanbul Levazım Amirliğinden: 

Eyüp Detterdaırında 1 numaralı dikim evinin çorap aotölye-
leriııde makineler için ihzıar edilen bina dahilinde zati QQ1'8P makl

....,. __ _. ..., ııelerile çal.ı$nı9k iılU~nJerin Deftıerdaroa 1 numeıııalı dikim m 
• müdürlüıtüne müracaaıtları. (108944) 

.AJL.Jwa ...... .J.~ı-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
Ankara kadyosu 

DALGA uzınn.ucu ~ 
.A.Q. 11,41-. 11195 lln. 11 Kw. 
A.P. n.11 m. NCS ıtes. it ıtw. 

ım-. ua K ... ızuı .... -
3 2. kanun Çarşamba 

Saal 12,3t Procram. n memlelıel 

aaaı a1;ırı ıı..u AJam ve meıeoroıo .. 
P baberlerl U.50 Turk mıuıtı 0'1.) 
13,30-H Mualk: Kiiçılk orkeııtra ( Şel 
Necip Aşkıo) 1 - lk:huberı: Askeri 
mart, 2 • lllalU lk:hciuhur: Alp kci7-
lulerlnln elanı havaları 3 • Josef Lan· 
11.er: Balo Danslar&.. 

Saaı 11 Procra.m, ve memleket aa-
11 aya11 11,H Turlı myzıtl çalaalar: 
Vecibe, Kemal zı-ll:rııl Seyhun. Cevde& 
Caiıa. lauııln öıııe. 1 - Oku1an: 
Mefhareı Satııak 1 - Ali llıfal Bey; 
Sıuhıak .. rır.ı: (Kir etmedi ııallmı 

1 - Lillf Ah: Hiear.klr .-rkı: l Yolı:· 
tar ıaman. ıel) 3 - Cevrl10: Muba1-
rer 9'rlı1: !Bahar balı ıouül &ibll 
t • Hallı lilrkıuil: (Ay doldu balına· 
dı mı) ı - OllDrao: Maııara Çat· 
lar 1 • Fnahnalı pqrevl Z - lllelelı· 

ıel - Ferahnak ..,ka: ( Tllrel 1iire
t.m.J 3 • Nllıotos - Ferahnak tarkı 
(Bir lılh yosma eda) t - Blmea Şea 
Ferahnalı, prlıı: (Rubumd~ bahar 
açtı) 5 - Hallı. ıürlı.illiü: ı Yavru kur
ban) 6 - Hüseyni lürkü: tiçılm au-
7unu) 3 - Olıu1an: Safiye Toka.!' 
l . Tauburl Ali Et •• Karcıtar şar
kı: (Bir larallau qılıı derdi &'&mı) 

Z - Şevki Bey - Uttalı: .-rıı:ı: (Aşkol

ıuu o rindanekl) 4 - Blmen Şen • u,. 
pk ,arkı: (Bahar erdı). 18.55 Serbe•I 
nat 19,10 Memleket aaat ayan, A -

re bütün Arabistan kıt.asında 
genişleyip kuvvetJeıımesi üzeri
ne, bunlar, Resulüekrem efen
dimizin huzururuia n.edamet gös
terdık!ır: 

- Ya Rest'.llullah .. Senin yük
sek fikir ve hareketlermi idrak 
etmekten çok aciz olduğwnuzu 
bir daha anladı.k. Hiç Şüphesiz 
ki '9'.ll, Cena-bı Hakkın ilham 
hazinesisin. 

Diyeııek, aczleri.ni itiraf et -
mek lüzumunu hissettiler. 

(Hazreti Muhammet), artık 
(nası a kaırşı olan (risaLet) vazi
fesine bıışLyor. 

Hicreti seniyyenin 7 nci sene
sinden itibaıren is!amiyetin ş~ 
ref. şcvlçet ve şöhreti artı.k Ara
bistan hudutılarını da aşmıştı. 
Suriycden, Mısırdan, İrandan, 
Yemenden ve Habeşistandan 
muhtelif din ve mezhcp':ere sa
lik olan bir takım büyük kim
seler, Resulü Ekre:r efendimi
zi ziyaret etmek için Medincye 
,ııelmeğe başlamışlardı. 

Bu arada, (Sinan) dağındaki 
büvük manast rdıı ikamet eden 
ve şark hmstiy.anl.arı üzerinde 

Üniversite Rektörlüğünden 
Teılrlı itleri lıaleaılude 50 lira lleretle bu dalılllo ıhnaealttır. Orla 

mek ~P mnuna olmak ve ılakWo Ue çabalt puı yuıııak bUeıılertıı mllra
aalları. C25) 

Devlet Meteoroloji Umum Müdürlüğünden 
VlliyeUer teıııllatı memıırlnlılan. ı,ıa t/1/ltıl da yapılaeah ilin edilen 

müaabüa lmllhanı ıörüleu Hiıı- llaerlne 81/1/HO larlhlııe bıralııldıiı 
Uln olunur. tHl 

Ur. nafiz CemaJ 
( Lokman , Heid.n) 

OAhlı.J Y ı:'. ı~ıUf AıiA::ı.::ilS, 
l..>inoyo!J lv-l 

Muayenebaae Natlerı : Pazar 
lıanç lıer ıı:&ıı :.!.J • 6, Salı, 
l:ıParlf"Sİ 1 !·'1). tı1'ııtr\Vl 

Janı ve mele<ırolojl lıaberlerl ıt,30 
Tıirk Mılaltl: Fa11I laueıı zu.u Ko· 
nutma (D14 pollllka hadlselerl) Z0,30 
Temall: Bir dans mea'eleal. Yaaan: 
Suda SalL ıı Ser- oaaı ıı.ıo Ko· 
nuşma: Haflalık poııl& kutusu 11,30 
Jlliialk: Rlyaselteumbar bandosu (Şef 
iJıııaaı Kııuçer) 1 • Aııdre Mealer: 
lllart Z • A. Selleulck: Avcılann ..... 
litl 3 • E. Chabrler: GYentloline oııe· 
raaının aveı1ürü 4 ... P. Lnlcke: Aşk, 
perileri dt:rarmdan geJmiş&lr. (Kor
net ool) 5 - H. Fevrler: Japcıu kroki· 
lerinden bir parca. 22.15 !\temleke& 
uat ayan, Ajana haberleri; Ziraat, 
estıam ... Tabvnaı. kambiyo • nukut 
bonaaı (flyal) 12,35 Mlbllı: Oda mil· 
zltl (Pi.) Z3 ~lüzlk: Cazband (pi.) 
U.ZS-%3,30 Yannlı.I proıram. Ye lı:a· 

panış. 

(Hazre'ti Mesih) nrurona ruhani 
rivaset vazifesini ifa eyliyen za·t 
da, manastıxm en Alıim papae
ları.ooan bır heyeı seçerek R~ 
sulü Ekrem eftıııdimize gönder
di.. Bu heyet, hem (Haz.ret! 
Muhammet) ile (dlıı) mevzuu 
ü:reri.nde görüşecek ve hem de 
(hakimiveti Muhammediye) al
tıında buluoon hıristiyanla.r hak
kında bazı lıntivazat talep ede· 
cekti .. 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DILUI 
KlSl\UNDA 

3/1/940 çarşemba akşamı 
saal 20,30 da 

BAYAT BİR RÜYADm .. 
iSTiKLAL CADDESİ 
KOl'llEDI KJSl\llNDA 

3/1/940 Çarşamba ııündü:a 
saat 14 de 

ÇOCUK OYUNU 

3/1/940 çarş•mba akşamı 
ıaat 20,30 da 

SÖZÜN KJSASI 

* HALK OPERETi 
Bu akşam 9 da 

(BEYOÔLU ÇİÇECI 
5/1/940 cuma felaketzedelere 

yardım gecesi 
(TARLA KUŞU) 

(Milli Operet) tablo ile 

cııık (mıekerimi a.hJakiyeyi lt.ımmı) 
a matuf bulund•ı~unı.; bütün in
celikleriyle tavzih eyedıler" 

Papaslar, ResWii Ekrem den
dlmizin ksalıat Ve be!AJ!atına 
haYll'<l.rı oldulaır. Bilhassa, zatı 
Hazreti nisa)etoerıahinin, gerek 
dünyevi ve gerek uhrıevt haikikatr 
lerde emsalsiz derecede malt'.1-
ma<tı haiz, t&m ve kAmil bit" 
IMür·it) oldu"uTIQ lııwdılar. 

Bunu açık bir kalp ve lisan ile 
zikretm.iye mecbur kaJ.dıla-r. 

1 

• 
1 

ResUJü Ekı'em efendimiz, bu 
heveti hüsnü kabul buyurdular. 
Her zaman, her yerde, her kese 
karsı yapt;kl,aırı l{ibi, onlar da 
lkır;ııın ve iltifatlarda bul:undular. 
Papa.sl.ar, isliimiyetin hikmet v-e 
felsclesi hakkında izahat istedi
ler. Resaletmaap efendimiz, 9 
!Jlsih, beliğ ve müessir sözleıriy
Le söze giıriştiler. Evvela, bütün 
dinlenin vasıflan, şia.rkıa>ı, !ba
dat ve itikattan hakkında bes· 
ledikıleri kanaatlern izah ettik
ten sonra sözü lsl&mlyete intikal 
ettirdiler. Hnk dininin, her şey
den evvel (ahlfık \'e fazilet) ü
zme müesses olduıtunu .. Ve ken
di mukaddes vazifelerinin de an--

Resuliü Ek.rem efendimiz, hı- • 
ristivanlar namma ta)ep edilen 
imtiyaz ve nı.uaflyetJıerı de ret et
medi.!e~. Ve bu baptaki vaat!~ 
rinl, şöylece tesbit ettiler: 

ı - İslam hakimiye:i altında 
vaıs1·· ın yerlerde ve beldelerde 
- ııarek müslümanlar, gerek mu-
11eviler ve ııerek put ı:ıerest!Ler -
cahllılyet devrinin brr Vaıkım ee
ki iidet ve aııı'anelerine uyarak, 
h:risfılvaruara biç bir zuli.i:ın w 
adavet .ııösteıııniveceklerdir. Bu
nun hilruma hareket edeni.er, 
en şedit cezalan göreceklerdir. 

. 

fall"mba allıltl 1&&1 I· il de Beyot
landa Nltantqında Haeıemln IOO• 
tında 41 naınarada lllhıel lıalla acılı. 
aı111f1D• llc 11Wacatuıdau ve % 71 
ıtlnl bulmadıtı lalıdlnle 18/ J /Ht ell• 
mırlell ıilail 1Ut ı-ıı •• oatılaca • 
tından lallp olulann mahalllnd• 
hasır bıılWl&Gk memıırıı mil...,....t
ları ilin olunar. (1319%) 

iKDAM 
Ateme Şartları 

DAHIU HARlct 

~ UM Jtr. Z30t l'ı. 

C aylık ·~ Kr. J'!~ Kr. 
1 aYlılı IOt Kr. ... K.r. 
ı • l.e&r. 

ILA N 
TEK sonro: 
SANTiM! 

Blrfnci Sahife 400 lı1lnlf 
l kinci Sahife ı~o kurut 
Oçiiııcü Sahife ıoo 1nmı, 

J><irdüncU Sahife 100 kurvı 
5 • • mcı aA!ılfeler 50 lruruı 
1 • 1 inci Sahifeler 3!1 ':llfUf 

Gue&enıl:rıde Deıp"ltJrCe-
cck bllclinıle ttcaı1 ilinin yat. 
nız Ankara caddesinde Kah -
raıııanzade hanında tlancılık 
Kollektlf flrketlnden alınır. 

DOKTOR 
Feyzi Ahmet Onaran 
CUdlye Ve ırtlhrevlye mUleb....., 

J>aS•r hartt ber liin 11bahlan 
alıfama kadar 

Adrea: Babı&ll Cahlolla 
yolıulll llilteolnde No. U. Tel Ul91 

2 - Hıristlyanlann kil.ise).e.. 
Ti ve pa)'.)a«lann meskenleri, her 
ıürJü tııarııuzd&n masun kaJ.a. 
~. Hatta bunla.-, müslü· 
manlarm muhafaza ve emniyet. 
.leri altında bulumıcaktıır. 

3 - HııMıstivanlııırdan, Jıad<linr. 
den fozla ve yahut haksız olar 
r&k ~ bia' vergi a.lınıınıyacalı> 
t.ır. 

4 - Dini ve ehlAkl bi:r ııebep 
ve mahzur olıırwıdrkça, hlı; bir pe 
Pas, ınakam.ınd!l81 çıka.n~a
caktır. 

5 - Din ~bdlli için, hiç b• 
hıristiyana cebir gösterilmiy~ 
cektir. 

6 - Hane veyahut cami ~ 
edilmek içi·n, hiç bir hı.rVtlyan 
kilisuıi yı.k.rbruyacaktır. 

7 - Kilise ve mıına~tırlum 
tamir W! tecdidi l{ibi hu9USatı. 
müsli,i.ınanlar hıırl.stiyaınlam yw • 
dınıda bulunacaklardır. 

8 - Müslüma:nbıTla lzdiw.cı 
etmek istiyen. hıristivan kadlllll< 
lan, dinl'erini muhafaza ede
cekleroir. 


