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zelzeleler devam 
Sıvas, Koyulhisarda 2777 ölü, 502 yaralı olduğu anlaşıldı, 
Erbaada 921 .ölü 585 yaralı var 

SiVAS VE SAMSUNDA 
DUN DE ZELZELE OLDU 
Erzincandan Erzuruma 1500 kişi gönderildi 
........ . .. .................... .. .. • 

Milli ikfısadi koruma kanunu 300 yataklı Kızılay 
Hül.umetc• ha:ırlatıa11 lıa11un layiha .. ihtikar 

dedifimi:ıı ifritin baııııı ezecek bütün tedbirleri ııe 
hükümleri iht.ııa etmrktecıir. Bundan •onra ihti· 
kara cür'et edecek ulanlar, para ııe hapi• ce:ııala· 
rına t;arpıldıktan ba,ka mallurının müsadere 
edildofini de 11öreceklerdir. 

Yazan: Abidin Daver 
Doktor Refik Saydam bükG· 

llıelıoın ilıt.kiırla mücadele içıD 
ikı turıÜ tedbır aldığıııı bıliY0: 
ruz. liu tedbırlcrdeo bui tıcar! 
ve iktısadldir; ikincisi de, idar~ 
ve cezaidır. Ticari ve jktısndi 
allhalaroa hükumetin, 'fıc..ret 
\ıekılı .Nazmi Topçuoğlu gibi_çe· 
kirdekteo ve m~sıekteD yclıt • 

k . · eı.le 
nıeı mutehassıs bı.r ve 1ıın 

İ•tanbuıda yaptıklarını, pek ya· 
lı.uıuan takıp eti.ık. lklncı kısıın 
teub•rleri ile, evveli, Cumburı· 
Yet Jiaıı< Parıisı .Meclis lirupu· 
llUn teıluk.ıne arz ecı,ıen kaoU~ 
iayıba.ı wtıva etmektedir. J..ayı· 

• b" koha parti ıırupunuo husus• ır 
nıu,yonunua ıetJJk ve lasvıp -~· 
luııuu~Lan ~onra ırupun saıı J:un .. 
' ınuzaıı.cre 11ı.u unıuuu ıçtııııa.ııo.a 
t<lılmış ve bugun ae müzaJ«~cye 
devauı cdıı.nı.e~ı nıukarret u: 
'unmuştuz .ıuıllı J.Atıı.ıını Kor~ 

· . ıayı· lla haııunu• au1nı ıa~ı)au . 
e tau· banın ıhtıva etııgi c•asıar v. 

lı.ıuıııu uınumı veya .lu>1DI •oı:-
' lekelı 

ferberlik yapıldıgı, ıııem1 k· r· 
bit Lecavü2 ve haı.p ihtuna 1 :, .. 
l•~ınua bırakan Jıarıcı bıt g ucv
IO'-olık hasıl oıduğu, yabancı za· 
leııcr araoıııua lı.rtp çıJ<UJ." ıd 

. ı ......... ~ 
nıau Vekıller Hq":tı -
"1ınık cdılc.·cckıır. ı.J ' 

'11 , ..... 
Bu takdırdc, ifaşvekı n .ıan 

fi uzerıne Vekıl ıer ara••0 ek 
•.l\lı..u .l.kıısadı Korunıa ): 0 "'" b 
llcy'eti . tc•l<ıl cdılecek veb u 
1. • t d ır
"~;>" eı a~aıı,ıuaki ı.arar ve e ola· 
lcrı a.lnıak &alalllyetınl baız 
•llkıı.r: de 

l - Oıınan ve madenler 
dahil olmak iızere her ıurıu Zl· 
faı ve sınai ırnnsal ıJe ı.c,.ret 
Ve kredi ve mur.w.alaı ışJerJJll ve 
bu ı..;.erde hu.me, ve m.,..a.ııun 
lev;,;ı.ru, usul ve şal'ı.larmı. .. 

q • ·"" UC· .. - Istıhlaki ve aıeıuın-· 
reııer• ve kıra bedeiıerıni. 

3 ı.ulla-- Nakil vasıtalarının .. 
lll'lmasını ahvalın ieapıanna ge
re tanzime ve butıin bu husıı.s•a. 
da umumi veya k ·mi her nevı 
tahd'°'at ve taky.ual, ınelll:'1uı
Yetıer ve mecburiyetler vaz Jlla. 

4 - Doğrudan d-0gruya v•Y~ 
tavzif veya ıesıs edecegi r•j-1 

VeYa hususi teşekküller eJiJe 
1 

u: 
zuın görecegi eşya ve madde eq 
lstıhiial ve imale; alrp saıınatıa 
ve stoklar tesisıne. 

resi veya kontrofü altında ~
liıilmeıine ma~u! bilumum ka
rar ve tedbirleTi ittihıa.za sal.ahi· 
Yettardı;r, 

Layihanın bir maddesi de ŞÖY· 
le divor: cBu kanunun büküın· 
leri dairesinde ittıhaz olunacak 
idari karDTların icrası mecburi· 
dir, Bu kararlar aleyhine kaza! 
llıttcilere vukubulacak müraca
lltıar ve cezai takipler icrayı dur· 
duramaz.• 
Layihanın cezai hülıümleri de 

llıühundir. Kanuna miisleniden 
alınan karar ve tedbirlere mü· 
llıanuat edenler veya Jıanunu~ 
tatbikini ı:üçleştircnler, 5000 !ı
raya kadar para cezasına çarpı· 
lacak.Iardır. Fakat, para cezası, 
Suçlunun temin ettiği veya ede· 
••ği menfaat miktarından az ol· 
llııyacaktır. Aynca üç seneye 
kadar hapis cezası da bükmoıu· 
nabilir. 

her ne şekilde olursa olsun fi· 
atları ;ı·ükseltcrck ihtikar yapa.n· 
laruı veya ihtikar ınaksadıle 

(Arkası 5 inci ııa7fada) 

ABİDİN DA VER 

J' 

hastanesi Erzincan
da faaliyete başladı 
Ankara ve [;tanbuldan 150 kişilik itfaiye 
müteLııassısı felaket sahanna gönderiliyor 

Zelzele mıntakasında bulunan 
arkad~m1z bildiriyor: 

ERZiNCAN, 3 - Erzincanda 
şehrin temizlenme ameivesi de
vam etmektedir. Bir kısım halk 

sehirdell muhtelif cenup vila~t
lerimize hareket etmiştir. 
Erzincanın şehir ve köyü hal

kının muhtelif vilayetlere nak· 
(Arkası 5. inci ATf&da) 

'Korkunç haki kat Relslcum~·;:~:~;:~~ön~~;~;;: y;;;~;~;; ::tı·k!aş~·· 
·.....rto """" • • • 

ıErzincandan dün 1500 den fazla ev 
gelenler korkunç yıkıldı 50 kişi Oldii 
faciayı anla hyor l:ıa":b~t~~n .. f!u~~~!K°.!!:~~~ k2~!':~.!.if.!.!.~:. 

M • , , ,. ş f Anadolu AjaTl.!tmn hıidise mahal- mur ve en verimli kaıası olan 

Dün şehrimize yaralılar geldi, 1 1 e ~;~:e bulunan hususi muhabirin- :~~~~i!siK::a~mn:,.•ş•;:ne:~ 
1 A k Sey!iı., mıntakası olan M. K. <Bat tanrı ı ıneı .. 7rada) 

E, in can f.aciasıa:ıda yaralanan" derhal lazım~len teTl>bat altnr 1 n a raya 
Jaroan 25 kişilrk bir grup dün mış ve yaralılar büyük b ... ihti- s·· "k f IA k ı· h .. t k" k' 1 . 
akşamki trenle şehrimize gelmiş.. marnla hastahaneye loadd.nlarak D - d .. 1 uyu a a e ın arıc e ı a ıs erı 
!er Haydarpaşa istasyon polis tedavi altına alınmışlardır. Ya- I o n u er ~' ı 
merkez.ı memutıları tarafmdan (Arkası 5 inci 1a7fadal 

1

lnönü felaketzedelere Dostlarımız yardımlarına 
lOOJO lira teberru 

Anloa~.u;;ı::.~:a:eisicum· hararetle dev~m ediyor 

1 . 

hur İsınet İnönü bugün saat 13,30 f Ankara, 3 (A. A.) - Haber al- j ketı karşısında duyduğu teessür 
da ~ebrimize dönmüştür. • dıi(ı.mıza göre, Prenses Şivekar, ve teessüfleri bildirmls ve feli

ıArtası 5 inci .. 7racb) j harıciye vekilimize gönderdiği ı ketzedelere b!r yardım olmak Ü· 
• • .. • .. .. bır telıtrafta hareketiarz fela - (Arkası 5 ıncı sa7tada) 

1 1'1filli tesanüdün canlı tezahürü 

Yardım faaliyeti her 
yerde devam ediyor 
Şehrimizden bugün de bir viıpur e .lJa ve 
giyecek gönderiliyor, binlerr'" lira toplandı 5 - Resmi veya hususi her 

llevi istrhsal şubelerMıın ve ış • 
Uetll'ıelıerinin mün1e~;den v.eYa 
birıest.ııııne ııuretile devlet .ida.- Müthi~ hailenin şahitleri yersiz yurtsuz kaldıktan sonra ~a~kınlık içinde Yazısı 5 nci sayfam;zda ) 

1 
• 



TARiHT 
1 

BOYOK ROMAN: 63 1 

GENÇ OSMAN 
1 "ili':&'1D"~r:'lllllmnm• ~:~::J . .:'J .. ıtt .. D"rl.D.:! 111 .. 111 .. Wb =L~l .... 

. 

Yazan: M. Sami Karayel 

Ahmet Paşa; Padişahla Murat Pa
şanın konuştuklarını bili1liyordu 
- İotaVıınıllah Padi~. İJI• 

iniz ru.ıı ve dev.et loıdı.c. Şalıs1 de· 
tıldı.c. 

- Lala!. TW<rar ederim Elaoekçi· 
Ti bana baiıiJa. 

- ······· 
- Bak, Canbulatı:ade Ali Paşa m .. 

aelesinde ve. dl.Cer me5elelerde de • 
cliJ<Jerini tamamue yaptım.. Bu., lıenti 
aeverun bana bağışın. 

- İrade paa.ı.şetiuınındır.. Fakat; 
ileride, belki ku.Lunuz öldü.kten son- 1 

ra bu.. heriften ge1ecek tenalıi;ı hiç
bır ouretle ıaıanu.a atfetmeyull& 

- Ben, onu kdtiilü.lr. et.ıWye<ek ha· 
le lı:oyaı-un. 

- 1''erman Efendim.izindir. 
- Ahmet. yarın sana ııel.siıı, eliDl 

'pstin olmaz mı?_ 
- Beni, bu odamla kıtı"ll. karpya 

cetlnnemenızJ niyaz e;ylenm.. 
- Ooa, emlUJ'Ol ıeıme..ı içm bunu 

rap!. 
- BafQstilne Padipbım!. 
- Falı:aı; lı:endısine bir fm.ıılık 
e~ değil mi? 

- irade LJUJdimizindir. 

- Baki P;,şayı da, bunun ;verine 
orduda Del..erdar yap! ... Am ııcfere 
cötür. 

- Başüatilne padisahım!. 

DJ3er~ huzurdan çıktı. Murat pa
p, Padışahın tazıa Uz.erine varmamış-1 
t.ı. Zaten, J:.kmekçu.ade Ahmet Pa· 
f&IUD parasıı;ıd.an başk.a ordu ve mem
leket ıçınde luç bır kuvveU yolı:tu. 

Hiçbir şey > apamazdL 
Ekmek~de; teı,;iş içindeydi. &a

ba, Hanım :Sültaru on\l kurtarabile
eek ınıydl? 

Alımet Pap; Padişalıla Murat Pa· 
ıa ariUında ıeçen lı:onUşınalardan ha· 
berdar de~di. Yalnız, &arayı hüma
yuna bol k....,..en alwıl&r hedıye e
dlyordu. 

lıe;e, Ekrnek~inlıı Padişaha talı:· 

d.uıl et.tiıı hedzyeler nuJyonlar aeçi
yordu. ~ultan A.bmet, M.u.rat Paşa

dau aöz aldıktan 50tU'&, Ek.mek.ciyi 
huzuruna ça,ğı.rdı. Ve: 

- Lala, keUenJ kurtardım- Faluıt; 

dikkat eyle, bir daha Veziri fızaın il· 
zerıne &öz sôyJemiyesin?-

- lil.fft!. Padlfahım!. 
- Bu, ilı1.y ara emniyetim çok -

tur_ Sadık bır bendedir. Seni Cilçlük· 
le ku.rtanüm elinden_ - ...... 

- Haydi, yann olalı Veziri .ha· 
mlye gıt!. Paşaru.n el.ini öp vedalaş ... - ...... 

Deyince; Ekmekçtzaden!n gözleri 
faltaşı gibi açıldı. Hiç, Üsküdara Ve
ziri ilzam ordug&hına gidip MW'al 
Paşan.uı eli öpülür de sağ lı:alımr mJT· 
el!? ... 

Ekmekçlzade oldutu yerde dona 
kaldı. Sultan Ahmet, D:meJı:ç•niA 

tereddüdü görünce; 
- Lala, neden tereddilt eder· 

sin bövle? .. 
- Padişahım .. Veziciazam o

tağına gitmek ölüm değil mi· 
dir• 

- Hayır; Bana söz verdi: 
- Onun sl.'lzlerine in.anılır mı 

Padisahım? _ 
- Elbette inanılır .. 
- Aman Padişahım, namını· 

za sahte fermanlar, mektuplar 
tahrir eden bir adamın sözlerine 
nasıl inanabilirim?. 

- Bana, yemin eyledi. Kork· , 
ma ve, git!-

- Tekrar ediyorum, bana yel
mi'l eyledi. Hic bir feY yapını· 
YPCak .. Yarın git!._ 

- Baki Pasavı da yerine ta· 
:vin edecek, dedi. 

Ekmekçi zade, padisahın hu-

"<Urundan titriye, titriye çıkmı.ş· 
tı. Ölüm muhakkak idi. 

Murat Paşa; kat'iyen kendisi· 
'lİ keserdi. Fakat; hakkında ida· 
-ei padişahi vardı, veziriazam 
otağına gitmek mecburiyetinde 
idi. 

Ej<mekçi zade, o P."ece sabah· 
!ara kadar uvuyamadı. Bir yan
dan da dolaplar kurdu. Murat 
Paşayı da mal ile ı;ıevşekletme
liydi. Kahyasını ça~rdı ve: 

- Kahya, yarın Üsküdara or· 
-iuııaha 17eçeceğiz, dedi. 

Kahya. efendısinin bu sözleri· 
ni işi · ince çileden çıktı. Bu, na
sıl işti?. Paşa delirmiş miydi? .. 
Murat Paşa, mutlak kellelıerini 
keserdi. lll';·kabele etti; 

- Aman Paşam!.. Sonra. ha· 
!imiz nice olur. 

- Başka care yok, Padi$ahı· 
mız b<iyıe irade buvurdı..lar. 

- Öyle ise; Bizleri Murat Pa
şaya ter.Hm etmiş oluyorlar .• 

- Hayır, Murat Pasa affetmiş 
bizi. 

- İmkanı yok Paşam!. 
- Padış;.hunız, tavassut bu-

yurmuşlar ... 
- İnanmak hbil mi? .• 
- Yemin eylem.ş Padişalumı· 

za ... 
- Murat Paşanın y;emine ilti· 

!at etmedığini bilmiyor musu
nuz? .. 

- Ne yanalım. efendimiz böy
le irade buyurdular_ 

- Felaket._ 
- Een, yarın sabahtan yola 

çık! .. Elli bin altın hediye ile 
veziriazam otağına ırtt hediye
mizi takdim eyle .. Biraz sonra 
ben gelirim! .. 

- Ocağınıza düştüm Paşam! .. 
Bu herü hem elli bin altını alır 
ve hem de beni keser .. 

- Kahvam. baska yapılacak 
çare kalmıyor .. Padişaha irade
sini verine ııetirmek ve ona i· 
nanmak mecbuı ive tin deyiz .. Mu· 
kadder ne ise o olur. dedi 

Kahya; da.ha o geceden Ekmek· 
ci zadenin hazinesinden elli bin 
altını torbalara doldurdu .• 

Ekmekçi za:lenin hazinesi bil· 
meı tükenmez ıenginlik~ idi. 
O:du defterdarı o lan bu adamın 
millet ve devletten soydukları 
bir k: allığı idare edebilecek de-

1 
recede idi. 

Kahya elli bin altını hayvanla· 
ra yükledi. Uzerlerıni örnürdu. 
Kavıb nakledip bin bir salavat 
getirerek Üsküdara geçti. 

Ekmekçi zade kahyasının Üs· 
küdara geldii!ini ııörenler hay
retlere düşmüştü. Bu ne hal i
dı?. Bu ne cesaretti? .. 

Kahya; adamları vasıtasiyle 
altınları kayık tan çıkarttı. Vezi· 
riazamın otağının yolunu tutttL 

Kahya, yüzde, yüz ölüme 2it· 
tiğinin farkında idi. Nihayet, 
Serdarın otağına dahil oldu. 

Murat paşanın ağaları paşaya 
buyur ettiler_ Ve, atlardaki yü
kü devirdiler. Kahya Murat Pa
şanın huzuruna çıkıp ayak öp
tükten sor..ra; efendisinin bedi· 
yeslni arzeyledi_ 

Murat Paşa; beşus bir çehre 
ile: 

- Pekala. söyle Paşan buraya 
gelsin_ dedi. 

Kahya; sev'nçlt! huzurdan çık· 
tı. Padişahın &öy ledikleri doı:!· 
ru idL Defterdarlık çadırına 
geldi"i zaman efendisini de ora· 
ya ı;ıelıı:ı.iş buldu.. 

(Artası n•l 

.-. IKDAM'ın edebi tefrik~sı: 4 .......:==• 

BOZGUN 
Yazan 

E::mile Zola 

Hatta bir de fazlası va:; bu 
herif in bll!'ada isi ne? 
Bı.mu duyc.ıı Jan aııılatmak lü· 

zumunu duvdu: 
_ Albaydan izin aldı Teğme-

nim. "'- . 
Roşa öfkeU öfkeli omuz s-tı 

ve biır şev söylıemeden, aıteşlen 
şöndi.ıın.iinler dive l:>eklemeğe, 
beklerken de çadl!rlar boyunca 
dolaşınaP"a başladı. Bütiın gü • 
nün yorgunluğu ile dizloeriııde 
mecaıl kamı-yan Jan dıa Mo.ri.siaı. 
biraz ötes;nde o~u. Moıiai.n 
&i>zlerini evvela bcr uğuhu halin-' 
de duydu. Kend;s i de kalın !:af a
sının ancak wbildiği içinden 
çık.ılmu şeyler dü.şündükündeıı. 

Terceme 

Selami 
ede11 

lzzel 

~k d;nJemiyordtL 
MooJi savaşLaın yana idi; Ona 

göre harp m ]Jetlerin varlıiıı için 
elzemdir, .zaruridir. Hayat da her 
saniY'€'Jlin savaşı değil midiır? 

Hilkat daimi bir mücadele e
sası üzerine kw-ulmamış mıdır? 
Layik olan 2alebe çalar, kuvvet 
yeni ha.reketlerle idame edilir. 
Gençliği ihya eden ölüm değil 
midir? İşlediği l(Ünahların acı· 
sını cekmek için, asker olmak, 
ceohede döP;üşmek aklına 2eldi-

I 
ği zaman nasıl coştuğunu hatır· 
ltyordu. Belki krala taraftar o
lan "<ansa efkiinumumivesi har· 
bi isteri'll . ~rdu. Kendisi bile bir 
halta evvel ~Pi ci.navet ve 

Fırtına şehri 

kömürsüz de 
bırakacaktı 

Hariçtenzahire Seyyar esnaf 
talepleri artlı, daha sıkı korıf-

Küçük vasıtalarla nakli
yat temin edildi 

Son fırOına· dol.,.y:sile Zongul
d~ mevcut üç kömür ta.h • 
mil iskelesi mühim .nı.sbette m
rar ,ııön:lüğünden bunun üzeri • 
·ne, k.ömör sevk.iyatı telıükıeye 
dü_şmü,f.ilr. Dün belediyeye ve· 
riıen maıliımala göre Istanbulun 
ve di{:er şehiı'ler.ıın kömürsüz 
kıaıhnaımam içın çok za.ııa.r gör -
miyen bir küçük iskeleden kü
çük vaıswtıaılaırla nakliya~ yapıl· 
ınaıs.ı emri \"€r .ılmişlir. 

Bu sebepie muvakkat bir za· 
man içi:n İstanbul<! Zonguldak -
tan kömür eınr.a-lc 300 tonlu.!< mo
tıön.erle 20tırileb>lecektir. 

Dü.n 7 mo.ör bu suretle doldu· 
rulıınwı ve yola ç . karı.lmı.ştır. Bun
lar yan:n ve ya öiıür ııün limanı
mıza ikı bin tondan f.aız.1a. k.ömıir 
getireceklerdiır. ---uo---

ViLAYET 

Köy kahve'eri iki cıy 
kapatr'acak 

Dahiliye Vektıleti dün vilaye
te •vııı;tıro:ı.gı OJ' emıı: le •Köy 
ka.lıvelıeri• nin şubat n<.tıayetirıe 
kadaır '!Jmeıııehal kaparJ!.rna1ar 
rm; tebliğ et.mi.ştir. Bunla:ruı ye
rine l:uınbulun 77 köyünde 77 
•Okuma odası• açıJ.aca.kl...r. 

--<J~--

BELEDiYi: 

Yeni köprü fa mir 
edi"iyor 1 

Son ve şk!dleUi fa.i(mııa"Jardan 
bozulan cGaızi köprüsü• paıııke· 
~in t:aın.i'1"i>n.e l:13'l!.amnışt.r. 
Bu münasebetle köprüden gi.dip 
ıı.:liş menolun.m~tur. 
Diğer taraftan köµriinün te -

selli.im işi de bu eksal<Jıt.kılar ,,.,_ 
zan dikka le -:ılırur:r.aık heııııüz ya· 
p~tır. 

Yeni otobüsfar dün 
münakasaya kondu 

fiatlar yüksek 
Yağ ıhtikarı hakkında 

tetkiklere başlandı 
Zahire ihraea.tçtlar biııllği bu

l?Ü'1 liman harunda bir toplııntı 
yapar-dk harici ve dalı:ıii piyasa 
Ü.Zerinde görüşeceloıercür. Buğ • 
day, a.rpa, çavoar, fiatıan son 
gu,nJ.erde çok ylik.&elıu.şt·ır. Bu· 
nun seoebi ihracatın seııi:ıes.t bı· 
rak.lınası<iııı·. Köy liinün elinde 
bLi.Ju•nan ınallıaırdoa kıy.mel!ıenmi.ş· 

tir . .Aıı,..anın kilosu 4,5 kW"lllŞ.an I 
ıbeşe ç1l<ıruş t.ı.r. 

Hanci piyasalar dıa. cck yü.krek.1 
lir. ruııa 1t~ıwın hoıru;;Le ~u J.J.ret· ! 
ten 1-05 liretıe, çavoor fiaıJa.rıda 
100 Juretı en 120 J.ire,e y ükse=ış· 
·tir. Bur:~ay fii.~ıarıın'1ak.1 yük • 
seklik Ji!Jıil f.azla<l.r. 
Hanı ·t'" :.-.al almak üııere çok 

talept ır va~:!.r. Bugünkü top!.a;,. 
t daı v...1 v..JP~!'.crın ne sıuret...e kar
şı ,;ın;a~ı ka:-anLıiştı.r!.laca.ktı,. 

Biliıassa F':".aılSa V': t~H.tore 
zah.ıre ~erice:!., çok talep.le.-d.e 
buluıırnaktad.rlac. 

Dün Fraııısaya 20 vagon ·kiuru 
fasulye sevkeıiilınioştir. lliracaı.ın 
bu &ekild<? fazla:Jıa.sması tabia ti.lıe 
gııda ma.dıdıelerinde pahalılık hu· 
SUJıe getı.nmekıted:.-. 

Diji.er taral.an yağ fiatları lü· 
zumsuz dereeıede yükseldiği am
J.a.ş-Udığından bu huı,-usta tıearet 
müdi.ırıüğü 1et.A.ikk.- yapmakta
dır. L.izını gelıeıı tedbıorlıer der • 
hal alınacak-tir. 

l.KONOMJ 

Ticaret odasında yeni 
seçım 

Ticaret Od'l!SL meclisi dün se· 
nelik toplanusıınu yapmıştır. Top-\ 
J.anııda yeıı.ı, "aııe m . cl.illl ve i<ı.a, 
re hey eti iUıawaırı ~P echlrru,1- ı 
tzr. 

Riyaset divam intihr.J:ıoıınde. bi
rin.cı. ııeısl.iğe M~tha t Nemli, ikm
ci reisi.iğe lbrahim Kıema1 Bay
bora. hes::.bat mi.ıfeLtı.şilğine Zi· 
ya Kmaıeı, muamelit şeft.ğ.ne 
Hamdı Başıa;. ldare heyeti az:a-
1.tkJu.ına da N urı TevzJd i!!u, Şe-

Tramvay id-aıresinin getirtece- raie••"in Al.emda:r, Suat Karaos· 
ği İstanlıul şehir da.hiıJ.i otobüs • ~~n H""~yın· ~-'-ri Tuten, Ziya 
1."ci b;in dün 350 bin liıra.lıı.k. bir ·---. ~ =ıu 

KJıç intıhap edilııniş.erdir. Ko-
mün.akasa açıWınııştır. m.syoıı.cular ;Je gümrük eksper· 

Bu !IU!retıle; her otobüs 1D bin lerı ve Daınülarze h.ım.aye heye • 
lirayıa. mal olmak üzere şimdi- tıne az.a seçildjk,t:en. sonra toplan-
llk 35 modem a.mba sal.n aJ.ıT.ıa- tı nihayıet bu.l.mu.şlur. 
caktıır. b l 

Bir lngiliz firması ekmek Bir elden ihrac~!.kaş ıy?r 
Balık, yumurta, """ı yapagı, 

fabrıkası yapmak isUyor deri ihracatçıJ.ar bi.ı'likleri dün 
cM. Pekma.n..Flrusi ümiled• isim .m.ontaık.a ticaret müd.ürMifıünde 

li maruf bir İngiliz firması mü· ıayn ayn toplanmışlar ve c;alış· 
dürü dün belediye ttisliği2ıe mü· ma şek.i.lleri üzerinde göıiişmüş-
raoaıat ederek İstaıı.bulda mo • !erdir. fünlikJer hw.ci piyasalar· 
dem cElarek fa!:J::ıka'an. 1ıesisi la tııom.asa geçmişlerdir. Y .. kıl1da 
ic;>n teklif'be bu.lımmuştur. bir elden mühim ihracata ba<;l.· 

Bu teklifi tetkik o1unacaldnr. ya.cakJıardır. 

Kendi.si dünden >übaren şehri

mizin muhtelif semtloer'rıdek.i fı· 

rmlaır; tıezerek tetkJklıer yapma· 
ğa baş1am.ı.şt.;ır. 

MAARiF 

Me!dep!er buçOn açılıyor 
Yı.lbaşı tıaı:ıili müıı.asebeble ka· 

palı bulW>31l resmi i!kmektep • 
!enle eka:.iyet okullım bu sabah
t.ın it..baren tekıııa.r t.ed.risaıta baş

hvaraklardır. 

sersemlik telakki ediyordu. is
panva tahtına namzetliğini ko -
vıın bir Alman Prensi hakkında 
münakasa ediliyordu. Yavaş ya
vaş şamil olan müphemiyN or
tasında he: kes kabahatli gibiydi; 
Tahrikin nereden ııeldiği anla
şılamıyordu, meydanda ancak 
ictinap edilemiyen, vakit saat ge
lince bir m'lleti öt~ki milletin üs
tüne saldıran bu ölümcül kanuıı 
dim dik kalmıştı. Fakat bütün 
Paris ürpermişti. O coşkun ge· 
ce gözlerinin önüne gelıyordu_ 
Sokakları insan alrcıyor. halk el· 
!erinde mes'aleler: •Berline! Ber-

. ]ine!• diye haykırıyordu. Şehir 
otelinin önünde, bir arabanın üs- , 
tüne çıkmış, yandan kraliçeye ben 
ziyen bayrai!a sarılmış uzun hav
lu güzel bir kadının Marseyiz söy
lemesi hfıla kulaklarındaydı. 
Bunlar yalancı mıvdı, Parisin 
kalbi çaromamış mıvdı? Bundan 
sonra, bu asabi coşkunluktan 
sonra evine gelince gene kor
kunç bir şüpheye düstü. bu şüp
heyi Pene nefret duvduğu anlar 
takip etti; Kıslava 2illi, teğmen 
kavdin' yaptı, bascavus ııivdir
di. KOii us Y alfü i,ii.. ene ve ois 

· Karlar erken 
tem.zlenecek 

Dün sabah cadde ve koaldmm· 
Ların buz tutmuş oldukları: naza· 
rı dilclrntoe almarak ba1Jl yerler
dlen vesaiti ookliyenın geçmele
ri muvakkaten menolunm~tur. 
Bı;ıeu.ıye temizlik işleri teşkilA

t.nıııı karlı ve donlu havalarda 
eıııJ 1 1 ~en faa:Jyete başlamalıaırı. 

da 1.eot,f! okı~tur. 

kokuyo;du. Tanışlıkları yeni 
ahbaplarının arkadaşlıkları ka· 
ba sabaydı, talim vücudunu kı· 
np döküyor, müfekkiresini ağır· 
!astırıyordu. Bir haftaya kalma· 
dan alıştı ve alay Belfora hare
ket edince galeyana kapıldı, 

Daha ilk günden Moris galip 
tıeleceklerine kanaat getirmişti. 
Ona. göre İınparato: luk planı ga
yet acıktı; Ren üzerine dört yüz 
bin kişi göndermek. daha Prus
yalılar hazırlanmai!a vakit bula
madan nehri geçmek, Ku.zey Al· 
manyavı eüney Almanvadan a· 
yırmak ve Parlak bir iki zafer· 
den sonra Avusturya ile İtalya· 
yı Fransadan yana olmağa zor· 
lamak. kendi alavır':ı dahil ol· 
duğu 7 kolocdunun Brest'den de· 
nize açılın Dan 'markaya cıka
cai!ı ve oradan Almanvaya hü· 
cum ederek, Almanların bir or
dusunu felce ul'ratacağını şayi
ası dolasmamış rnıvdı? Almanya 
ne oduğunu şaşıracak, dört bir 
vandan kusatılacak, bir kaç 
'b oft vda -ezilecekti. Strazburg'dan 
Berline söyle bir eezinti yap • 
nw; olacaklardı. Fakat Belior-

rol edilecek 
Martta bütün esn;ıf a 

A • 

umumı muayene var 
Belediye Reisliği, şehrimizde 

esna.im bilhassa seyyac esnaf.n 
c!aha esaslı bir şekilde koonroJ-. 
!eri ve sıhhi muayeneJı>n. için 
yeni bir nizımıneme hazJl'lema
ğa başlam;ştı.r. 

Bütün esnaf..n yeni ytl müna
s:Lı,ıııe s;hhi muayenıeter .ııe 
i1Il!21l'~taıı. föbaren başlan.acaJ<tı.r. 

Her belediye şu•besmıdeki be· 
lediye doktorları mı.rı.akalııır:m
<k-lk.i tekmil E61Jafıın .JrontroLeri 
iı;-.m şimdiden. teftiş listeleri ha· 
z..rlıyacak1ardır. Bu yıl S!hhi mu· 
"Y~'l'le kıaıçafı,ı esrnııfın. gizlice ça
ıt-"ab'.ıl.meler>ne kat'i suıret.ıemey· 
aan veriJ.miyecektir. 

Eroinci ta'ebe tevkif 
edildi 

Beş~ta eroin imal ederken 
yakaian.an Kabataş lisesi tarebe
sinden Şadi ile ortağı İbaı:ıJıim 
dün. adliyede rurgu hakimli.it> kıa
rarile tevk>iıf edilmişleniiır. 3uç 
ort.a.ğı al.duğu sanılan Şabaın. gay
rı mevkuf l;ulwıım·aıkt.ı:.dır. 

Üçnizden bir ce3ef 
çıkarıldı 

Düıı:ı Matürk köprüsü dııbaıla· 
rı.ru!an b...riıUn y =da denizde 
bir ceıet göniilerek çhl<a!'ılmı.ş ve 
buıııuıı., ~Qenioerde 1t.aly an t:efa· 
retİil<! aıt biır moLör ta.rafından 
Ha~ .e çaı-p;lamk ba tıııu.J·aa:ı, sıaın
dilia•n denize düşüp kaybo..an 
i.lti kişiden biri Mus..afaınh!l ol • 
duğu anlaşıılımı.ştıı;. 

Oeset öıi.ım baırzlJl'l!ll tesbiti i· 
ı;.iın morga kakiırılııru.şt.ır. 

Şüphelı bir ö:üm 
Kasııınpaşada Çatma mescit ma

h.a.1lesincl-e Halit k>ızı Sabahat a
clnd.a bir kadın QOellk doğurd'llk
tan sonra haslalaıııııuş ve füıseki 
h;;.stahaınesi,.nde ı:ahim ildhabıın

da:n ö4nüşt.ur. Ölüm 98belıinin 
te.<ıbiti iciın otopsi yapılacaktır. 

Bu Md.se iiıe a.lakad.aır okıınak 
iki Ehe lıakhnda tah.kilaUı. b~· 
laıwmştıır. 

Açıkfa kalan mübaşir• 

lerin parala~ı 
Adliyede aç!kt.ao kalıan 78 müba 

sirdro · ıı.i.nknna yakıın bir mikta
r.mn dün posta idaresince ·lıebli· 
gat işlerinde kullan·ı.lmak üııere 
~ayjn eıdildikl!eıri miiddeiı.ımumi
}4ıe bildİl".ılmiştir. 

Dijlıer taraftan, adliye maha • 
kim veznesinde *bligat ücretle
ri fıazl.aswdıaın müt.er.a.kim para • 
n.ın hukıukan müılıa~ide.tt de~il, 
i.ş sahinlerme ait ol:ın.as.ı ikLiza 
ettiği. çünkü bu paraıızn, mü ba· 
ş.ırlerin tebligat ücretleri çıka • • 
ııı:ıidıktan sonra, ayın.i semte gide
cek birden ta"ı;b. tıeıbligaıt evrakı· 
nm buhınımas.ııdaııı doğan kü · 
çük fark!.anlıa mü teraık.im bulun· 
d.uğu ,anlaşııl:ınışt.ır. 

iV 

Türk • Y Jnan klering 
an 1aşması uzatıldı 

Dün a.Hlkaclarla:ra gelen bir 
habere ı;öre Tü.ı:ık • Y u.ruıın kli • 
ring anlaşmasının bu ay somın.a 
kadar uzatıld!,ğı bildrii:lnıiı;t:C. 

da beklemeğe başladıklarından 
sonra içine kav11ı düştü. Kara 
orman gediğini tutmağa memur 
edilen 7 nci kolordu, buraya 
karma karışık bir halde, her 
şeyden mahrum. eksik kadro i· 
le eelmist ;. Üçüncü alav İtal
vadan gelecek diye bekliyorlar· 
dı. İkinci süvari kıtası halk a· 
rasında bir kareaşalıktan kor· 
kulduj(u için Livonda kalmıştı. 

Uç bataryanın da nerede oldu
i!U maliım dei!ildi. Bu yetişmi -
vormuş ıribi hiç beklenmed k bir 
hadise ile karsılaştılar. Her şeyi 
tedarik edehilecekle: ini ümit el· 
tikleri Belfor mağazala·rı bomboş
tu. Ne cadır. ne tencere, ne yün 
kusak. ne ila~ ne körük. ne 
havvan köste~'. Ne bir hükumet 
memuru vardı, ne de bir hasta 
bakıcı. Son dakikada, tüfekle· 
re elzem olan otuz bin yedek par· 
canın eksik olduğunu gördüler. 
Parise bir subay yollamak zo
runda kaldılar; O da getire ge
tire, wrla elde ettiği beş bin par
ça get'rdi. 

Bir de asıl onun canını sıkan 
harrketsizlikli. İki haftadanbe· 
ri burada bekliyeceklerine ne-

l LEii 
Mektep dışında çocuk 

Bir lise talebesinin eroin kul· 
lanması, eroin imal etmesi, ero· 
in kaçakçılığı yapması içtimai 
bir yarodır. Bu ve bu ı:ibi yara
ların Wdavisi çok milşkilldiir. 
Bu mikrobik yaranın mikrobu 
cemiyete ve muhite göre teres· 
silm eder. Cemiyet ancak yara· 
nın kangrenleşmemesi için, ya· 
yıhnaıııa&ı için tedbirler alır fa
kat böyle yaralann patlak ver • 
mesini önlıyememektedir. 

Ancak bu hadisenin asıl mü • 
him tarafı, gerek mektepte, ge· 
rek ,., olduğu merkezde kaydı 
bıuunaıı bir gencin, başı boş ıuı
labilmesi, keyfine buyruk hare
ket etmesi, selcserpe zehirlen • 
mesi, zehirlemesi, zehir yapmak 
için fabr.ıka kurabilmesidir, 

Bu hadise, bize gösterdi ki, 
mektep ı!1şında çocuk serseri 
kalıyor. Bugünkü içtimai bünye
yi gözönilnde tutarsak, mektep 
dışında cocuk ailesine aittir di
)i;ı işin içinden sıyrılmamamız 
la:nıııgwr. Bir kere birçok ana 
\•e baba çalışmaktadır, çocukla
ı:ile uğraşecak vakitleri yoktur. 
Çocu.klıırunızın pek çoğu, ana 
baba seviyesinin fevkine çıkmış
lardır, ana b~ba çocuf:un karşı· 
sında aciz me\•kidedir; Anadolu
dan gelmiş pek çok çocuk vardır, 
bunlarıo çoğunun gösterdiği ve-

ltalya ile ticaret 
müzaliereleri 

heyetimiz C:.ün akşam 
Romaya hareket etti 

İ'.alya ile olan ticari temasla
l".mıza yeıı.i bir şekil vermek Ü· 
:oore Rt>mada mü7'akıereler ya-p
mak. için d;ş ticaret dairesi! reisi 
muavlllli Cemal Ziyanıoıı. reisLğin
deki hev'eti:mıiz dün akşam 
e.kspn<:sle İtalyaya h.ac.ıeket et
miştir. Hey 'eliıniz:ın Romada ya
pacağc müz.aıkerelerde Roma bü-
Y ük el~imiz H ü.sey in Ra,ıı11> da 
bırJunacak, ve .heyete reislik ede
cek.tir. i.alya ile olan ticari mü
nooebetl0rim.12in. ıgenişleü:mesı- ı 
r.ıe Q&ılışılacakt,.r. 

Kadını sırtlaııp kaçır· 
mıya k.;l.<ışmış 

Çafakııınm Kızılca. Ali köyün· 
de Mustafa adı.ııda bir adam, bir 
ankadaş•le bevaber, Fatıma Ça -
buklar i.mıi.nde .biır kadını çalı 
top1aırken yakalıyaırak s·ırtına al
m..ş v" kac:.rır.ıa.~aı başlamllj1.1". 
B1raz soııına Haıil adında bir yol
cu ile ja:ndanma Oll'başıııı Ali ta· 
rail!Ddaııı görü.len Mustıa.fıa yaka· 
!anını:; vıe dün ikinci aj(.ı.r ceza 
mahkemesi.00.e mu!ıakemes:.ıe 

başla.mnııştır. 

FaLma Çal>uklar, Mus1ıafaaım 

aırıkadaşile bembıer kendisinıi ka· 
çınp nöbetıJ.e s.rtta taşı<hklacıru. 
ötesini berisini çimdilledikleri
ni söy !emiştir. Mazm.ı.n suçunu 
ink..ir e'.miış ve şahitlerin çağınl
ması için m.ulıakıeına başka. gü· 
nıe kalı:rı:ııştı.r. 

İki o!omobil çarpıştı 
Şoför Muradın ic!Mesindeki 

2338 numaralı taksi köprüde dıı· 
rurken ark.adan gelen. A}ıroed'ın 
hususi otonıo'4ilinin ~ 
maruz kıa}rnJlj ve yerlerin don • 
muıı ohna&~ ileri geldiği an
lı: .Jan bu çarpıışmada iki otomo
bil de hasııra uğram.ı(.ıır. 

den ileri yü;iimüyorlardı! Her 
ııeçen günün teWi edilmez b.~ 
hata ol<iuğunu, her geçen gu. 
nün galib.yet şansında birini öl
dürdü<>ünü hissediyor ve tahayyül 
len planın karşısında tatbike 
geçmenin hakikati belir:yordu; 
Bu hakikati o zamana kadar an
cak müphem oarak seziyordu, 
sonra öğrendi, yedi kolordu '1· 

nır bovunca Metzden Bişe. l: ~•
den Belfora kadar yayılmıştı; 
Her verde kadrolar noksandı, 
Dört yüz otuz bin kişi. çok çok 
iki yllz otuz bine inmişti, gene
raller biribirler'ni çekemiyorlar
dı, kom:;uva Yardım etmeden, 
maresallığa terfi etmeğe karar 
vermişlerdi. Asıı ihtiyatsızlık İ 
da. vakit kazanmak !cin bir ara
da vaoılan sefel'ber:.:.k Ue tahşi
dattı. Bu içinden çıkımaz bir 
kargasalığa meydan vermişti. 
Felç nihayet yavaş yavaş. yuka
rıdan. hasta olan İmparatordan 
baş gösterdi: seri karar veremi· 
yordu, bu kararsızlık bütün or· ıl 
duva sirayet edecek kendini mü· 
dafaa edeıneden bozguna uğra· 
tacaktı. 

[Arkası var] 

li, formaliteden ibarettir. Bunun 
için mektep ta1ebesinin eline 
şehadetnamesini verinciye ka • 
dar, onunla içerı!e ve dışarda 
meşgul olmak zaruretindcyiz. 

Altı aydanbcri mektebe devam 
etmiyen talebe hakkında lise ne 
muamele yapmıştır bilmiyoruz, 
bunu herhalde Maarü Vekiıleti 
inceliyecektir. Fakat mektebe 
devam etmiyen bir talebenin 
kaydını siımek te kafi değildir. 
Emniyet Dinktörlilklerinde bti· 
tün talebelerin bir fişi bulunma· 
sı çok lüzwniu bir teşkilattır, 
Medeni düı:yada her vatanda • 
şın Emniyet Oirektörlüklerinc'.e 
fişleri mevcuttur, Bizde ise po
lis ancak sabıkaııl~ı tanır. Bil • 
yük vilayetlerimizin bu teşkila
tı tevsi etmeleri temennisinde 
bulunacağız. Evvela · üniversite 
ve lise bulunan şehirlerimizde, 
talebelerimizin Emniyet Direk· 
töriilklerinde birer fisleri olsun 
ve anası babası çalışan veya ebe
veyni uzakta bulunan çocukları· 
mızın mektep dışındaki hayatla• 
n daima gözönünde bulundurul· 
sun. Kim~esi:zler ve bakımsızlar 
için mektep kadar mekte" dışın· 
da zabıta da bir aile sayılmalı
dır. 

SELAMİİZZETSEDES 

Halka parasız 
hamamlar 

Önümüzdeki hafta 
nihayetinde açılıyor 

cHalk hwnımılan· nın önü -
mü.zde.ki hafba ruhaycüıdıe fa
aliyete geçmeleri kararlaşt.rıl • 
mışlır. 

Ka'5rmpaşa ve Baıla~'..aıki bu h'Sıo 
ınamlarm dün büıi.ırı malzeme
leri tıc.mamlanımıııtır. Heırloes bu
ralıaroa beş kuruşa y.kanıaca.ktır. 
Elleni.nde fa.kir Lmühaberl€ıııi o
Jıa<ı.lmodan h.ç para a.tJlrnıyacak
tır. Her defasın.da t u hwna.mıa
ra 20 kadın ve 20 er-1''!.k ayn ay
r. kosımlara al!ınabı ı..cekıür. Bu 
haınaınl.aıııın bir bususı'.)'t"tı dıe di
ğer hama.ın"2.roakJ gıbi •kurna• 
nın ·~n kald"!r."11?18.S:d.I". 

Kadın ve erkekler ayrı 3'}"n 

k.ıs.ınlarda duş •tıeıt.ibatı i..e yııka
nabileceklıerdir. Hu hamamda 
ayır.ııca ıbir de berber b ulwı.ac..ı«· 
t.ır. __ ..,.. __ _ 
POL ıs 

Bir tramvay duvara 
yaslar.da 

Vaotıman Rızam.n i.:lareırindeld 
ıw n'llJllaraılı Maçka • Beyarııt 
tramvayı Haırbiyede manewa 
yaparken yoldan çı.km:ş ve Ye
dıE'k Subay okulu duvanna yas
ıamımştar. Tramvay yola koDınUI 
\l'e depoya çe.kt.riJm.ıştir. 

Bir kız yanlış!ığa 
kurban Çıİıti 

Bey autta Y ahniıkapan soka
ğınd-a 12 nıt:m<iraıd.a oı.uran Z€.kı.. 
n.iın kru yi.r.mi yaşla.I'lında Güzın 
yanb;lıkla ilaç yerine tıuz ruha 
içmiş v-e ölmüştür. Defnine ruh· 
9ll'! verilnııiş ve •ahkika•a •bQ.ilazı... 
IIJJQt:r. 

Bir sarhoş donarak öldü 
SehrH: muhtelif yerlerinde 

dolasarak eski k.Mplar satan 
Bu.raaJ.ı. Müslim adında b'.r adanıı 
evvelki gece Llıngada sokıakı.a 
sarhoş olarak s.zmı:ş bir halde 
alııııdığı bir kahvede ııııneckeıı. 
bulunmuş ve donmak üzere iken 
dUşüp ölmüştür. Müslimin san-. 
hoslu.ktmı S>Zdığı s.r-ada don.du· 
ğu anlaışıl.m.ş~ı.r. 

--<>---

Eski merkez memuru 
bulgar Sadık vefat etti 

Balkan lı.ariıile Umumi Savaş
ta ve müteaJdl:ıen İstik.J.81 HarbV 
esnıas'..ıııda büyük hizmet ve ya· 
ııa.rlıkları görülımüş olan eski po
lis merkez memunlanndan Bul· 
gar Sadık, dün gece Samatya • 
dıaJtl evinde vefat etmiştir. 

Vatan vıe memleketi ıçın; genç 
çağııodan ileri yaşına kadar nef
sine lriç ehemmiyet vermiyerek 
fedakıinLkla çalı.şaın bu es.ki ve 
mıarui zabıta meımurumuıun ce
~bu sabah saat 10,15 de Sa· 
matyooaki şimendifer istasyonu 
k.aır.şısı.nda, İç K.aılpakçı sokağın
daki evi.ıııden kaldırılacak ve Mel'
kez Efendiye defnolunacaktı.r. 

Merhuma Allah·tan mal(feret 
diler, k'ederdide aileslııe tlıziyet.
leııimizi sunarız. 



-- -- -- --- -- - --- --

~l!l .:.Ellll. 
Sovyetler, Finlandiyada yeni
den bOyDk taarru~a geçtiler 

flrbAM 

Necip Fazıl'ın 
(çerçeve) leril 

Dua öyle &eliyor .ki, rahmet· 
11 Ahmet Ha,iın ribi, Necip Fa
zılın ela neıri, naımından hem 
daha yanıan, hem daha yahşi!-

400 Sovget tankının tahrip edildiği, Finle- be!~~e ;;::c~1c a;!:i~~·::·:_ 
'./ S k J "' b •l' J • •ı • zwneleri, mcnsurclcrine nisbet· rin geni maoaı J a ıget kazan ıgı ı uırı ıgor le yabana atıla::ak şellerdir, de· 

1 

mck isteıniyorunı. Bazı manzu-

8 ld k 1 Y b 
- melerinde de, öyle, uluorta hu 

ovyetler yen en •• er topluyor ar onan mat uatı şaire, hatta bazı pzide ve ıö:ıde 
Boma, 3 (RADYO) - Kareli Be~abında tahşit Milea SovJef şairlere nasip olamıJ an kuvvet 

orduları bugün büyük taarnısa ıeç~Jerdir. Hava ~k ~· dostane neşrı•ya ve kudretini prdilifim Necip 
Suhunet sıfınn altın•• 4t a kaclar d~Uıttir. SovyetlerlD ilk • Fazıl, demek isterim ki, nesirde, 
1Wdıetli hamleleri ımuvaffalayet le Jaeticeleamemiştir. hele &azetelerin (Fıkra nesri)n· 

Şimal tephesincle Fi•...... sol ee&ıahınm Naımti'aa Petsa- t d d• 
nıo'ya kadar Norveç'le Jaeaah..ıat olaa •uwa nuntaka11 latirdat 8 evam e JYOf de, tam miaaaile bira~ parça-
ettiii te1it edilmektedir. sıdar. 

Hels~J?. 3 <A.A.> -Finlandf· ( - RadyGda Anadolu ajansa 11.!;: :!,1!~:U:..':'n :! :· 
~a:es~''~tle~ ;:r Garp cephesinde haberlerini neırediyor hi kallllJŞ olan fıkra neslrdlilin· 
,.. teblilı: . [ # 

""UClJ u:auuııı:; ,,.-r-··~ de Kssakilrek, hem ifade, flslup, 
01Z şiddetli topçu ateli olmut ve Atina, 3 (A. A.) - Atina A- hem tle bul11•, .,, .. .,.._ a-ı- cihe-
ıke...<;4 JwlJ ~ bul mu- H ıansı bildirivor: - u-,, ._, .... .,.. 

Şark cephesinde LadoRa golü- ı r~yosu, Türkive hariciye ve- m., ita işde oaa kat kat tat cı-
lıldemeler an ~ubu.lmuştur. .. " 1 aya f aaliyetill Bütün Razeteler ve Yunan tinden Haşimi fenalı fenaJı ••e-
bim şmıalinde birçok noktabrda rt b şl d kili Saraçoi'lunun At'na Ajansı brmıştır. Şimdi bir anya top-
a.ro edllıniş vıe kııa.t;;mız .ıeı-ak- a mıya a a J vasıtaa.lyle Yunan milletine ve layıp koca bir kitap halintle Çer-
ki ' kaydey lıemişüı\ Yunan başvekili Metaksas'm 

'a.jaervi istikametinde düş .. Paris, 3 (A. A.) - 5o1tıklann da Anadolu Ajansı vasıta&yle ~velemif oldap gtbulelik " 
ln8ll bütün PÜın taılıkl&no müza- artınaaı ve havanın açı.lnıdl ize- Türk milletine vaki mesajlarını perakende (Çerçev<1 leriaia ba· 
beretile hüc~da l>WunmUŞ ~ Lorraine ve simal denili ii· neşrederek iki memleket milna- Z&ADdaki bazı fikirler bana, )'a-

ve fakat püskürtülmüştür. Bu ik'ı ilde hava faaliyeti artmıtAltır. S('betlerindeki kar..1eşl1'ıw teba- hut , .... ve bwıa, bedd itiraz 8)'• 
tank:aardan biri tahrip edilmiş - ~ndenbert Fransız ve t- ~ "" kırı selebilir-. Fakat Necip Fa-
ti.r. ınan hava kuvvetleri ce1>he ha - rüz ettiriyorlar. zal, bllCiidü fikir ve aan'at l-

Aitıojoki mmtabsında düşme- ları ve J{erileri (berinde ıarusut Yunan radvosu ve 1ıazeteler, ı leminde müstesna bir zeki, milı-
mo U.slerinden biri elimize r.eç- ve k~if ucuşları yapmak ve fo- her ıün Anadolu Ajansının umu- tesna bİJ' duy"' ve sezit, sonra 
trıiştir. Düşmandan 3 DJtıiraiyöı. lolfafarla resim almaktan lba- mi :neıriyatını aynen iktibas et-
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müstesna bir kalem sahibi olclu-
teyyar mulfaklıaır ve bir~ retla olan vazifelerine yenidıtJl baş- mektedir. iua• bu (Çer.çeve) lerile bir bt 
tıevıazmı aJdlık. IJUslardır. daha perçinlemiştir. 

Kuhnıa'da düşman. Rasti~ Dün keşif ucusları y&Plllak ü: Matbuat. dost~ müttefik Türk OSMAN CEMAL KAYGll,, 
a.etine rtaam.ız eylemişse de tar- Zere 107 Fransız avcı tayYaresı milletinin uhadlih felaketin Yu- ============= 
do1unmuştur. Düşmaınıı Juotıw - ~rekete .ıeçmiştir. Bu milteka- nan efkarı umumiyesinde uyan- ı 
bota istikametindıe takibe de- il faaliyet Fransız avcı hava dırdı""" · · he 
Yam ettik. fUolıarı ile Meserchmidt tipi tay· K& tes n e mmiyetle kayde-
Diığer taraflarda devrtfe kol- V&reJerden mürekkep Alman ~- • derek Metaksas'ın da mesajında 

ları ve topçu. f.aaliyeti kıırydedil- lo~ı araaında lıir karsııasma ıle dediti Ribl, Atatürk ve İnönü 
trri.ştk'. netıcelenm şse de muharebe u- Türkivesinin harap olan mınta-

Londn., 3 (A.A.) _ A1ma'D rad- ZUn sC.rmemiştir. Alınan ~yya· kalanla yeni mamureler yara-
Yosun.un bildiırdik:ne göre Sov- releri Reri döndiilderi için ikı ta- tacab kanaatini izhar eyİemek· 
ye.~ BirUAi enı 8JO;.f1.an ve taftan hiç biri zay at verınemis· tedir. 
biJlı.aesa müttlassısıaın lillih al.. tir. Bfr taç Alman k-1 ıayyak 
tına çaAll'!Mştn- ?Esi Paris civarı üzerinde pe 

Londra 3 (A.A.) - Royter A· Yüksekten uçmuş· ve kuru yap -
Janamın ViboıW ~ gö- l'lk eeklinde bir kaç rila1e at -
ft, Finlandiya harbi başbyalı - ınııtır. • 
ckırlber' dört yüz Sovyet 1ankı ---c>---
taı-pp t:cülmiştir. Denıek 3Juyor Amerikanın yeni 
ki. Sovvetler BirliAi her hafta 
Vasa.1.i ola.rak 100 tank zayi et• kruvazörleri 
Dıillerdlr. \rasinRton. 3 (A. A.) - 1921 

lenesinde aktedilen v..uııton 
.konferansından sonra .Aıneiika
ıun inşa ett Ai ilk zırlıh o~ 
lf orUı - Caı olina ~elec:ek hazi· 
randa denize indirilecektir. 

lngiliz Kralı 
seferi kıt' alan 

teftiş ediyor 
4000 asker Krah tezr 

hüratfa karııladı 
Londra; 3 (A. A.> - Kral Jorl. 

buqun cenubi 1nı lteredıtki ızar
nizonları teftiş etmQtlr. Sefer
ber kıyafette 4.000 asker krala 
hararetli bir kabul yapnuıtır · 
it: al nıaskelenmh bir otGmob'11e 
125 kilometre "1tnıittlr. 

Londra, 3 (A. A.) - Kral 
Jorj. ~nü Londradan . takri
ben 80 mil mesafede 1naı1:fı ~
tivat kıtaları arasında aeçırını.t-
tlr. 'l 

Kralın Duc de Gloucester 
Ulster hava müdafaa alayını~ 
fahri mlralavlıiına tayin et@ 
büdirtimekıedir. --o---
Anıerikanın lngiltere-
Je verdiği ikinci nota 

Londra. 3 (A. A.) - .Amerika· 
dan Almanyaya ıönder en mek: 
luuların İneilizier tarabndan ın.u
aaderesini prot ıto eden Amerı· 
ka notası Londraya Noelden son
ra j(elmiştir. 

Amerika hancıye nezaretinin 
bu notası büvük bir itina ile tet
tik edı mektedir. İn~tere pek 
'Y kında cevabını verecektir· 

A jaks Montevideod• 
Nevyork. 3 (A. A.) - :Moııl!vi

d~ Radyosunun bildirdİi1ne 
~ore, Alman Graf Soee zırhlı~~ 
U h rbeden üç fn.r liz kru~azo
~ e bi:i olan 1mziliz Aıaks 
~Vazörü bu sabah Montevide<> 
'4 ı ~tir 

U.ru.l!uav maka~atı. krUV~re 
~htlvaçl~rını tedarik etmesi ~ın 

F
a &aallık bir mühlet vermi$til'· 

ransa .. Mısır hava 
seferleri 

Patis, 3. (A. A.) _ Fr1J111 ile 
::;sır arasında yeni bır bav• an
ı ll'l8.aı imza edilınistir. BU an
~~a ~u.cıbince Lübnan ve 
-uıı.di Cını hava ticaret hatlJ1'11l
da ışlıven tayyareler Mwt'• ui
tıyacaklard.ır. 

Bahriye nezareti avnl tipte 
~:~ tonluk altı zırhlıııın daha 
.. &M ed lmekte oklu~unu fakat 
bulf l(emJerin hususivetler'nln ~-
tutuldu~u bildirmistlr• 

liollanda - Belçika 
işbirliği . 

Atnsterdam, 3 (A. A.) - ~ 
~af ıazeteain!n Braaeklen 
~ndıJıine aöre, Holanda - Beb.1· 
... _. lşbirli6i yakında mühim ır 
\rtia'at alacaktır. 

İki memleket. ihracı yasak ba
~ lnaddeler husmu.nda bir biri· 
ne kanı rüchanı muaınele tatbik 
edecektir. 

liolanda ve Belçika iktısat ne· 
~retıert, bu iki memleketin biri
btrlerine yardım fçfn ne cferece
v~ kadar bir istisna rdiıni tat
bik edeblleceiini tetkik eylemiş-
Btl ~ika kabinesinde 
1• p 1lacak dejiliklik 
Brükaeı. 3 CA. A.) - tkiJıciki· 

n~nun 5 i veva 8 sına cloArU Bel
~~a kab nesinde yapılacak de
~ler esnasında naarlann -
d_an Janson ve Man tıe aıünaka
lat nazın Mark ve 'P~a 
nazırı Wanters'in verJerine baş
kalarının ıetirilecer.1 bi)dirilmek-
tedir. K 

Tarihi bir kilise 
yandı 

;Amienı. 3 (A. A.) _ 'J'arlhf Fa
lo se kilisesi yanıın neticesinde 
Jllamfyle harap olmuştur. 

Japonya - Mısır 
münasebab 

Kahire, 3 (A. A.) - Yan res
nıi menbadan biJdiriJdWne ı<;. 
re, Jaoonya hükUnıeti Mısır hü-
kfimetine b'.r dostluk pattı ak· 
dini teklif etmiıtir. 

Çekoslovakyada 
yen tevkifler 

Londra, 3 (A. A.) - Ttmes ıa .. 
zetesinin Belgrad muhıbld bil· 
dir:yor: 

Gestapo CekoslovakYada yeni 
tevkifler yapmıştır. Tevkif edi
lenlerin ekserisi ıazeteciler. eski 
Çek ordusu zabitleri ve Skoda 
·~ memurlarıdır. 

--o i 

lsveç Hariciye nazı. 
rının nutku 

Stokhol.m. 3 (A. A.) - Hartci
~e naz.ın Guenther, bir nutuk söy• 
l.verek İsveç Rencliiini milletin 
mevcudiyetine karşı bir tehdit 
belirdiJf su sıi'ada mllll tesanüde 
davet etmiştir. 

NOTLAR 
SAADETİ DE 

Çtn BEKLİYORUZ 
-zebeleye, lriiUla acı ve 11-

msuıa Himen boJllll eldik. 
Faka&, ba 1e71ip ve ı.,.-.. 
ileti de ae ol~er?. 

Bizim llafu Nariye w1ıo. 
cıe dert Ja&Jonlam: 

- Feliket felibt fhtftm 
plir ewlit.. 

Dedi. ...... etti: 
- Saadeti de eift beldiy" • 

nal 
AÇIKTA KALAN 

ı.ıüBAŞtaın 

Biaha, Bam Nuri ile .rtak 
içli d.qla olduk. Aktam'm •AJD. 
cabeyi•, Son PostallUI cPuar 

· olMI•, Taa'aa •Nad Sadul • 
lalı ... Son ~ID cMahut 
arW...• varken labim •Ne 
4iye bir •Hafa Beyimiz. oı. 
mıya?.• Bunun i~indfr ki, u
tık 'a Ye bu muharrir Ue ko
D8'JDÜtan ve rey alm.akba
aa Hafa Nuriyi keııdimbe 
ma.am kılmaya karar verdik. 

- Ya Bala, De denia Mu. 
,..._ ac1kta kalaa mtlMtir
a..ia laaline ?. 

Diye sordum. Hafız Bey, 
U..Wmı ~attı, gözlüklerini dü
zeltti ve aJttan alta ~ları· 
nm akını ~altarak: 

- Telişa mahal yok. Pos
taıhaaeye mlracaat eüp mil· 
veni yaılsuatar_ · 

Dedi ve sözüne ekledi: 
- Adliyede tebligat işi az• 

lıvor amma, postada tevziat 
işi ~ıyor. Bir taraftan b• 
tıiımm, lbGr tarafta wreee
liz demek.. 

lm1YAJUJK -----
MAAŞI 

Amerlkada •İhtiyslık maa
tı• diye bir teY icat edllml'9 
Hilkbaet bir baua li)rlhaa 
Jauırll)'ormu'- Bizim Bafaı 

- Danlı lt .. ımaa. 
D17erek izah etti: 
- O zamaa mecllll w.,. 

kahklan ve milmaalll qler 

Dünk u Meclıs 
Ankara, 3 (A.A.) - B. M. Mec 

.lisiniın bltf{Ü.n Refet Camtez:.~ 
haşkanhRllldla yap.lan toplantıda 
ruznamede buRday konmıa ka 
nununun bazı maddelerinin ta
dilatı ha~kıırdatki kanunun mü 
zamerESı müasebetJle söz ala 
Ticaret Vekfü Nrazmi Topçuo~ 
lu dzun izahat vıermiştir. 

Müzakereden sonra kanun o 
kunmuş ve tasvip edRmiftir. 

MECiisin bugünkü toplantısmd 
dam;::a resmi kanunw bazı hü
kümlerinin de~iştirilmesine aıt 
kanun da mU2a-kere ve kabul e 
dilmiş.ir. 

Meclis cuma günü toplanaca 
tıır. 

.......... ~ldmsençlene•· 
tiyarlarclaa fanat kalır •. 

Bir fikir, fikir amma, Mi
ra nm yanlq ., alaibiaia 
IDllh! 

Bia GAIÜP 

brria BU 

Düa itJey11u 
- ilaha Bey, aç ,. Aakara 

rft7•uau da havadis 4iali • 
7el&m.. 

Dedim. Filhakika Hafa BeJ' 
radyoya actı amma, okupH 

•aberler Itır diılİ)'e enedd 
sece saat 2Z,1S Ml'risiaMle ve
ruea ajana handilleri idi. 

Hafa ela if1a farlwaa var
... olacak ki. 

- Spiker eU.. bir J'aaWt 
ltiiltea pçiıdi pliba. .. 

Dedi ve devam etti: 
- Acaba ..ctan mı, J'oUa 

chavadlslerl iufduk, duyma
dık blmMUb .U,e tekrar mı 

ediyor?. 
ikisi • muhtemel! 
GCM&OK 

KOMisYONCVLu<.o -------
Gömrlkte tmtOaanlar ppel· 

mış ve Ue IMıt pne koıniayon
cuauk lmtihamm bzaaunq. 
Fakat, bizim Bam Nuri belki 
espri olsun.. diJ'e bir.iaiıulen 
sonlu: 

- Ollum komlayonculatu 
nerede yapacabm?. 

- GUmriikte.. 
Cevaltanı alınca, :yine IOI' • 

1naldan kendisini almn..W 
- Ne uman? .. 

ALINAdYB 

TAŞ ÇJKAB'ITJ1 

MahabJrbl biri mi, pzete
nln biri mi, Enlaeaadaa iki 
sil• evvel telefonla iki .Otan
hık luıvadis veriyordu. Ha
m, ba "8 • ..... d•: 

- Demek ki, kesilen telpaf 
muhaberatı imiş, telefon ll(lk?! 

Deil .. uyretiııi saklaya-
-·- telehbtiOe devam etti: 

- Neredelia Ali Naci Kara. 
can?. 

1 ASKERLiK BAHiSLERi 1 

Paraşüt birliklerinin rolü çte, dıffa felakete 
karşı alakalar 

Paraıül 6irlilılerinin, sayıl, yardımrrs " U.Jilı

lni 6616.-Y• 7obancı olmaları, aldılclan ~leyi 

cı.a, çolı emniyetle ifa etmelerine mcınl aaydamaz; 

laat'I neticede alalı lıaooelleri11 de tairi Nrdır. 

Tabii ifeU. Ye ....abellerJe fel& 
keller. dİilt7UJD luarul .. andalllterl 
devam etmektedir. Din kl&ap&anma. 
amaml &arlllla b7dQWait dııllilll 
Nuh• luanbiıa ftkl t1evre1er1a1a ba· 
pıae bilar rlva"' ....._ ı.t Ateli, 
bir felileU idJ. Amerlkada, Japon -
, ... ,alwa~Mblk ............ 
tdela& , eren kasırsa. aebele, bÜ)'ilk 
8e>'liP1ar, Y1ID&llll&aadakl 1er ur• 
sm&alan, ba11ada ,........,...... la· 
dJla&, is&aabalda Jll lauüeU ana de 
bl llidbeler, bir~ iuu kil&lal
Dia ...ı. caa fellk.aerUe bıfalat • 
..................... llüab& .... 
.. ftlar, •DleUer laıtlala b7ılıQ ... 
dlil amlanlanbel'i llarp. kla. ildi • 
kam mllbareHlerlle relltllierl ilıert• 
De uldlnDqlar, M7ill •ikatelel•• 

YAZAN: 

1 Emekli General Kemal Koçer -----
Sınırlarda kurulan cellk sedler 

veni taarruz yollan araştırmı ~ a 
sevkediyor. Dunku gaı teler, 
Alman ordusunun Fransız cep.. 
hesı Rerilerını paraşüt bırlıkle
riyle tehdit edeceiın<len bahı.e
divorlardı. Fransız orduları baş 
kumandanının ouna dikkat cel
betmesi. bu nokta üzerinde duı -
mavı mecbun kı ıyor! 

Gece..'1 vılın ha.ııramnda bu 
meseleye do. t makale tahsıs el· 
mıstım, buj(un yıne aynı mevzua 
temas etmek ıstiyoru:n. 
Paraşüt bırikler nin, zayıf, yar

dunsız ve melikleri böl~eye ya
bancı olmaları. aldıkları vazifeyi 
az, çok emniyetle üa ettru:?lerı
ne mani 11yılamaz; Kat'ı neti
ce üzerinde ufak kuvvetler n de 
teaıri vardır. Alman muharrir
lerinden Melzel'in motö:lu bır
liklerin hava yoliyle düşman 
cephesi aerilerine ndirilebı1<.>Ce
iine daır olan kanaatini. acaba 
Alman.ar tanakkuk sahasına mı 
isal etmek is ıyorlar?. 

Bu silahlar heııüz bır harpte 
denenmedi. Çek slovakyadak 
ındirme eı·. Sovyet Rusy. ma
!evralarında da yı ard d 

yapılmakta idı. Hal>P l lc e kar
şı yaoılan tecı ubeler Je bu nk 
bir man.:ı ıf de edemez. Po on
vada da bu ırlik.er rol oyna
mak is~ediler, fakat bun • ın 
net ce uz .. rındeki tesırinı ım 
den yoktur. 
Ufak mu! • .:a!lc , mud f:ıasız 

nıntakala a ı dırı cbi ır ı: bu 
müfrezeler cssu luk, suıkast, 
fikirlerı tedhiş, -p nık ikaı J(Jbi, 
vazifeler tertıp edilebil r. Evet, 
ıarasüt de maksada ulaştıran bir 
vasıtadır. 

Musbet bır hava kuvvetı, hat
a üstün hava kuvvetleri karşı
mda hasım memleket sem!lla
ında dolaşma-k fırsatlan elde e-

debilir. 
Vakıa, Fransa sının müstab -
emdır ve bu müstahkem böl

ııe seması deliksiz bir ateş bara· 
ıiyle de m sduttur. Fakat, .l(e

celer, kaı>ah havalar ve yüksek 
tabakalardan UÇ'Uf, iceıilere dal
mak imkanları verecektir. Ni-
ekim vakit vakit cephe ıerile
inde uçan filolar görüldü. 
Paraşilt birlikleri yükselme

den uçarlar. muharebeye mec
ur olmadıkça Rirışmezler. 
İlk üstünlül!ü kazanmıyan 
ütesebbis, paraşüt taarruzla

ı iyle maceralara kosmus sayılır. 
Sarp da~lar, büvuk sular, sık 
ormanlar. yalçın kayalar, mes
kUıı bölee~er paraşütçülerin in
mesini mümkün kılmaz. Di;.er 
araziye paraşüUerle inebilirler. 
Tayyareler, infr mevdan arı a
ramak mecburiyetiı dedirler. 
Paraşütçü için eücilk. def ve 
r t~ tioleri alındılı halde, i- 1 

nerken kolaydır. Ancak. asıl JZÜC
ıük indikten sonra başlar. İnmez. 
den önce iyi ~ifler icra edil
:nPlidir. 
Fransız darülhareldtında bu· 

ıdin milyonlar tahassüd etmiştir. 
Cephenın hemen ıerilerinde in
dirme. bir havaidir. Bu teiebbiı· 
SÜ rok .l(erllerde bekliyebiliriz. 
Ancak Fransa zenıtnce meski'ın
dur. Ve her yerde hava kuvvet
Nine karsı defi ve tard tedbir· 
leri alınmıştır. Buj{(inkü harp-
te. kadınlar da daJıil olduiu hal
de. bütün für millet müsellah
tır. Bir miletln heyecanını bil
mivenler, ıssız bir diyarda ne 
btlvük kahramanlıklar yarabl
dı~ını dilşünaünler. Fransa tarı
hi bQtan başa hamaset destan
larivle doludur. Bıivük Harpte 
Verdun'un bir kalesine düşman 
~işti. bo,._zlaşma, kazemen -
!arda devam edtvordu, muhafız
lar çekibnemişlerdi. Kale ku-
mandam komsu kardes kalele
re. atellerini kendi üzerine tev
cih etmelerini ıstemisti: İşte eş
siz bir tehamet eseri! Fransız 
~phesi J(erılerine inen kuvvet-
ler, ökseye düşen kekiklere ben
;r.etilebılirler. Beki bu dene
melere de sabit olaca~ız, aldatı
cı hazar tecı iıbelerinin kifayet
sizli~ini öğrenece2ız. Meseli 
Büvük Haıı>te bir kütle atesi b r 
orduya daima panik yaptırıyor
du. Bu ateş, kuvveti on muli art
tınldıktan sonra da, dilteri bir 
cephede mQdaff bir adım da J{eri
ve atamamıstı. Seddülbahir cep. 
hemız burada en parlak bir mı· 
sal t.eşkll eder. 

Maıine. dört avlık çalısmalal'
dan sonra. artık uılmaz bir Jıa.. 

ledir. Fen, bUJ(i.ın için. ne yapı
' .. .,a ;.ıpı.lsın. hava yollarını 
kupa rn ınl5tır. Bır ikı ay önce 
d~ Lonc..rarun havadan :stilas1 ı
len surulmuş ü. Yıldırım har
bınm 100 Lumeni bir ~ünde bir 
ıstikamete tcvcıh etmeK tehdidi 
.nılletlerin ruhuna gö.e tesı.ri 
hLZdır. Y~ askerler bir kaç 
tümenin sevk ve idares ndeki 
guclükleri de müdrik irler ve en 
yetişkin kumandanuı.. hasımla
nna nazaran daha az hata yap· 
maya çalısacaklarını tavazula, 
mahviyetle söylerler. Bugun, 
l a.z.u. l ı ~ehime ru&kı .op..a
mak kabilı 1den, milyonların yıl
dırım suratiyle hedefe sevk edi
lece~nden bah!edenler, bir kaç 
mılyonluk Lir kuvvete bir ttün
dc bir kaç ıs.ıkamette hedef ve
renler ~öruyoruz!. 

Zamanla o. dulann da harekt>t 
kabil yeti artmıstır. Fakat ~lik 
bir ırıni nin, vüksek maıwMya
tın en muessir silih kuvvetini 
haı bulundu~nu da. hakikatler 
RÖzlerı kamaştınrken, ımkçra 
mecal yok u Fran ız ordusu, 
hav()dan dırm leıe karşı teyak
kul ted ı a.mışsa, bu. her 

yet I:! zd bulundurmak i· 
ca ccitı d ond n .. 

Hav:ıtı kl\"Il'.ctı haız san'at mü
sseseleri, mühım şımendifer köp. 

rülcri. b r mustahkem kıvı veya 
kara böl~esmin topçu manzume
erı ve ılh .. havaya karşı defi ve 

tard tertibi almıttır. İndirme 
ehlikelerıne karş bu miıhım 
oktaların, taarruzlara karsı 

korunmaları iç n. tahkimlerı de 
bir kaidedir. 

Her vazıveti karşılamıya Ama
de, kuvvet ve istikbalden emın 
bir millet, hatta buyuk mikyu
lı taaıTUzları da kırabil rken, ö
tede ufak kuvvetlere ümit bat
lamak harbin psikolojisini an
lamamak olur. Bır Alman mu
har:ir, son Rus manevralannda, 
tankklnn zuhuru anında meyda
na çıkan. üzıerinden tanklar ~ 
çerken üs•ündel. kapaJ?ı kapa
yarak örtünün gizlenen makıne-

bol1ltmalar .......... Bqin ...... ... 

botatmalana ...... &arafl&n .. ... 

•• 
Tabii ı~. lle&ler ,.. ...... 

betler, eski lleyirleftleallerl Wr im 
... ell'Ua...,..._ ........ ~ 
lllllleüerin seri blaa kiiUl'llhal caıt• 

daa ve 7aluadu alikadar etmft, 1•• 
nlananıan. mallarmı kQ....._.en 
U,.. elaaea klldie&lerlle J'ard- ...
k97._"'11". Me4eal malletl9rla lltl ... ..., ...................... 
ile&ler ......,... Jııllrlal ı.anı• 
....... " llol. ...., .. PllQMI ..... 
ae seı. .. ur. Anaclolau fbul ft 

--" IU'lülllte ütna denaa ... _..........._ ........... .._.. 
....... lelillell, fil'k ..We&IDI. .... 
................ lotimal ..... 
ft ,......_ Hlbarıle ..__ •Nletlerla 
.. tü6 .............. ,., ..... 
a••amaena Yealle letk e&mlf&lr. 
.... .... Fnw. ..... ,., ..... 

......... Bine.ık Amer&ka. Almaa· 
1a. .....,...tan •• Dlr ecmelıi .... 
IHe&ler •ue&elerlalll, lll8aml elli· 
nam, hükumetlerlalu, IUulhaç ka· 
rwnlanam Turld7enln bir luillllllb· 
kt taboi Celake&e kart1 11c&enllklflrt 
7ÜU1, _.... a'ikalar. ·~ ..U
Wlerla llarelte&lerlDI, felikeUer luor• 
........ bısalllık dnllea mewcıRtıe&la 
4Qsıa1naı tabet eJler, ... ekidir ft 
taklllr lalalerüe kal'fllalnr. 

Tabii itellttden Anatlol ... kl ııel• 

...... ea.atw sa.& lttlJik sararlar co
rm wQWJer0 elMıtlli U.. ...,., lais• 

lertle ........... ..oli, ....... •llllerin. 
nlu••ann emre11edltl tana& lutt
W edeftk aorlalan 1enmı.Jer. •
rutan. sb'ulan u n•aM& lf'WI 
.,. ...... erdir. 

linine Ye meamaal7eU. kuc1f! • 
llelıülris ki. Ttirll milleü n TlrlrtFe 
C .... ubetl. ••aar mPleUerdekl 
QIU laUllelenle tül• Milllft J'Ollar
.. 7tbkıe•Wlr. 

ILUd'l'NUail&llAS 

1 tüfek t~rtiolerlni qibirbazın I 
oyuncajma benzetiyordu. Bır ngilterenin Mosko 
ordu. be ki ı>anik vazivetmde, { Lo 
ufak tesebbüssler karşısında ür- va se iri ndraya 
keb lir. Fakat Fransız ruhu, d" .. 
Fransız ordusunun ve Jıalkının onuyor 
terbiyesi bu korkulardan uzak- Moskova. 3 (A. A.) - Havas: 
tır. Bu cihanın malümudur. İnlilterenin Moskova sefiri Se-
Paraştitçünün rolü, propa2an- eda. dün saat 22.30 da hareket 
da sahasındadır. Propa.ıanda eden trenle Moıkovadan ayrıl· 
ifsat tohumunu ekmek çın DWtbr. &tfir yanında Lady Se-
müsalt zemin arar. Daha ana eda olduıu halde Romanya, Yu· 
~ yurd sevıısıni öArenen bır 1roslavya ve İtalya voliyle Lond· 
ku~ında ve daima her buca- raya dönecektir. 
m ueun, bu J{lbi tesviıat karşı- Funk nutuk 

50 
.. yledi 

sında hedefinden şaşmıyacal'ı da 
mevdandadıı .. Yakın tarih pro- Berlin. 3 (A. A.) - Salzburı(
ı>&ırandanın muzlr tesirleri bak- da IÖYlediAi bir nutukta iktısat 
kında bir çok dersler vermiştir. 
Diler taraftan bunda propaj(an- nazırı ve Alman devlet Bankası 
dacının mahareti glb bu teair- Müdürü l"unk limdlki harbin ild 
lere kapılanların. ufak menfa- prensip arasında bir düellodan 
atler önünde itina edişleri de ib· ibaret oldutunu söyJemJıtir. Al-
ret teıkil eder. Haro. muzir un- manyanın iaşesi meselesi hakkın-
surlann ~vesine de hak w-
ren fevkalade bir vaziyet doiiu- da B. Funk nakliyat iılerinde 
rur. Frama. artık k rli cere- harbin doiurdu~u bazı müşkü
vanları susturmuştur Propaı;?an- 1 lltla karsıJaşıldıJmı fakat "&t-
dacılar. faalivete koyuldukları terılen enerji sayesinde bu müt-
verde ooıuhnava mahklimdur- külltm yakında izale ~leceiinl 
lar. beyan etmiştir. 

Suikastlerin tesin ise mevzii ve l!~~!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!••• 
mahduttur. İhtimaldir. yeni va-
sıtanın tesir dairesinin vüs'at ni 
ölcmek fırsatını bulacatız ve da
ha dolru karar verece~ı. Bu
ıün kin dusundüittim.üz hava 
volunun müttefiki-ere kllt'Şt mu
v?ffakıyet temin edemiyece4{
dır.. H.?va hakimiyetinin katı 
ne ıce üzerindeki tes rtni bu IÜ
tunl_arda tebarüz ettirmi9'lik. Bu 
hikımivett, kaynaklan zengin 
o} n ta!"Bf ın elde ~4inde bir 
lihza .suphe etmivoruı. 

KE.\ılAL KOÇER -
lngiltere - Danimarka 
ticaret müzakereleri 

tAKVIM ve HAV 

4 lklnclklnun 
PB&ŞEMBB 

.... ... a..aı ... 
1 had a7 G6n: 4 L Kano ZZ 
Zilkade: t1 Knım: Si 
Gbq: 7.. Alqam: 11,53 
Öile: 12.11 Yatsa: 18.D 
Wndl: 14,tl .... ... 

BAVA VAZtrnı 
y eşilköy mtf..eoıroloj! ...,.,. 

nundan al;nen malamata ııfıte 
hav. yırdun 'l'rakJıa ve J:aıe bll
Jreleriırııde bulutlu cUlll' ~ • 
lerde kapaılı ve J'lllllb ~q 

Londra, 3 (A. A.) - Prens Ak- ~ cm:m: ~~= 
sel''n riyasetindeki Danimarka kuvvedl. dJier yerlerde Ş'imall 
heveti. İllJZiliz - Danimarka tica- ı.tilcmnetten oııta kuvvet E~e 
ret itililı mtizakftelerine devam ~ Karadeniz kıyıl-.nda ku...-
etmek üzere Londraya aelmflti.r. li, Ege denıziooe ve K.....,._ 

ık• de mutedil fırtına .-.inde ea • 
ı tren çarpışh mJşt'!r .Dün-~ ıı... bu-

Brüksel. 3 (A. A.) - İki yolcu :.ı.Y~f.$, rüzdr şimaJ,dea 
treni Brükselde cenub fst.P - -AI tir Saat ı!°:en:ı:: hala esmif-
nunda carpısmıştır. ,. ~ va- nuİtbar id' Suh tarqiid l021J.. 
J(ODU devr lmJoP vlJ Yaralı var- nıak11 o, 7 ~ en ~ ~; 
dır. aaıııw.t b~ 
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•• Çocuklara 
Hikaye - Manisa sellerinde boğulan bir kadın münasebetile· 

Hilt&ve g>bi yazryoru.m. Fakat, 
yalan delil, ıeerçeMi1". Manisayı 
fUlaır basL Bllolllll hepiruz ı;aze -
iderde olruınu~. yahut babdan-
017.da n d uym uo;."llll'llzd ı.ır. 

Bayan Medilıe hır gece, biricı:k 
krlı Nertmanıa evde yalınız kal
mıştı. O gece Nerimanın babası 
uz:ık:a bir köyü teftişe ç>km·stı. 
N'-•rlma.ı.ıııı b<ı.bası .:ncmll't"d'.ı. Bir 
ik> ı?iin köyle:ı<..~ dola:;acaklJ. 

Gmc yaıı"JSl k ba.ııı;r, içinde 
bır g[ ıiltii koptu. Hnkes: - Su.. 
Su .. 

D[)·e l.mgll'l.'<ıYord.ıı. Bayen Mc
dihı kapıva [ ırlacl Acaba bir 
Yel. -~ıTı. ,,,.,11 VarJ.ı? 1',aJart yangın ---

UJaJ.,tda Spor. 

l.u yıl kayak şampi· 
yonu kim olacak ? 
B. yı1, uıudağı diıl;E!I" yıllar 

~.bi ı-.ığbt."l fw.la d~~ Bumın se
b~bi lıa.rp olı gerek. M&aJnafih 
~ek tük üçer beşer kişilik kQfi
lelcr UJU<iaga spor yapmağa gi
d:yorlar. 

Bu arada, b:ırbasile İsviQrede 
k rlsrda. kayı..-l'lll çok iyi Öğre
ıı;,n küçük Necdet de Bıırsıaya 
gHmiııı.i.ı·. 

Küçük Necdet kayakla karlı 
yoku~lıar illerinde kuş g'.bi uç
makta. pek ffiillhiroir. Bu yıl U
ludaıi!ın biricik kıeyak şampiyo
nu olacağı talunin ediliyor. 

Eğlenceli oyunlar 

Yürüyen para 
El çabukluğu gö;;termek büyük 

bir maharettir. Bunu .herkes yap
mak ister. '3iz de evd~ her zaman 
ibu eğlenceli oyuıı<an yapabilir
ainiz. 

Mesela, bir b~rdal(m alt:nda
ki parayı, bardağa ve paraya do
kunmadan almak ioter misiniz? 

O halde, hemen ayaklı bir bar
dak .alınız .. Masanın üzerine iki 
bPŞ kun1;luk, bunların arasına 
du bir kuruş. ve bunların Ü!l
tüne de baı·dai{ı koyunuz; son
.r, hardagrn yanıı:cian örtüyü 
p .rmakla tırmaı!ay:nız. Şu hal
d,. bardak kımıldamadığı halde, 
kuruşun yavaş yavaş ~ıktıgını 
J.{Örilrsünüı. 
~ ,.,.a, oyaklanıJJ yür•lnıez ya .. 
l•te böyle yiırür!. 

-0---

Ev işleri: 
AYAKKABI NM;IL 

PARLATILlR 
!le..- ~ soka•kto. b<ıya~ıya pa

ı ı V('recek deıt;.Uz ~ a. Bwıu ev
' • hem da!ta Kolay, heın ık da
l · IK1lZ y ;qıal:ı iJ:ı.. U. A) a.kk ab ' -
yı cvu.. boyadıg-,n z 1aınruı, cllft 

· ruWüktc-4ı to•ü"a, be; on daıki
ı k.ıruına1!.ı bü&krnız. B': ciım 

· ,nra fırça ile ıx;rlatı m z. Soımı 

~IİİD(Ur itil- Ul U) nl lôlID<tııda 1 
'"'"''·u oldu :ıno hlf........._ fi.ini.,. drilt 

- Pt:ki aı.rutuJ, !-ıdiııdir dafl 

ıo.:r.) d~t' Mntır nn';" dlyf'r+-lnıinlı:. 

} vet, o btt t !-d~n anliılr. Gc\'tn 

C\.H .ıe bfr ınabı::ının vUrtcıinde ·IM)r 

ıçln hıl.;ılıi. ~· at.rdü. 

1 

da olarr.=dı. Zira üç gündür 
baroaktan döküıürceıııine ya{f. -
mur yağıyordıu. Bayan ME<illıa 
kapıya inemedi.. Evin alt katımı 
sular basmıştı. Tekrar kısa mel'
dıiven:enlen üst kata çıktı. İki O· 
dıbl:, iki k;atlı küçük, ke"!)içten 
17'.r evde oturuyorlardı. 

Neriman korku<>aıı Sığlamağa 
başlaınılitL Suları- bırkaç saat i
çinciıe o kadar yükseldı ki.. Bü
ıtiin sokaJdaı· denize dönmüştü. 
Sabahleyin şaf&kla beraber yağ
mur dindi. Ar-tık göz gözü gö:i.i
yordu. Bütün kasa.oa. haılkı evle
rinin daıınlaııına ç.kmıştı. Bu fe
laketi önlemek kolay bi.r iş d<!ğil
di Tek kayrklar dolaşıyor ve im· 
dat diye bı.(!ıTQŞ20lllar: kurtar - • 
mağ<ıo çal:şıyordu. Bu kadar az 
kayıkla bü.ün biı· kasaba halkı
nı kurtamnıığa imkan mı v..-d;? 

Etı·afa tel~füır yağduıldı. 
İmdat heyetleri 'st.endi. Fa:k.at, 
bu he~~tler gelinciye kadar, kü
çül< Ner.imaııı danll'l! üstündı! so
ğukt:aın titremiş, dizlerine kadar 
çrkan suyun içinde ök.sürırr.eğe 
ba:;laııruştı. Bir aralık, etraftaki 
evlerm damlarında bulunanları 
heyecaoo düşüren ko-kunç bir 
sa.hne açcldı. Sular aıkmtl6ma ka
pılan küçük Ncrmian: - Amıe, 
beni kurtar .. Boğuluyo. tını! Diye 
b~ırıyordu. 

( 3 üncü bu'.macamıı.) 
Bir adam dr-re ken~r ... <J.a. lıir 

köprüden ge.;eııken ıruy,1 dü~li -
yor ve başı yaınlıyor. S:ı. iki lııı
sa.n boyu yüksckliğindeu:.-. Ve 
dereniıı dibi ço~ \ i.I n.uşa ~ bir 
kmndur. Suya düşen ad~mın ba
şı - 1nşn çarpm:s gibi - nt>dl'll ve 
nı:sıl varılıyor? 

HEDiYELERİ?diZ: Binıciyc: 
12 plfığr ile b\.-naoer !ı- ı_Tamo

fon, 2 inciyE:· Hir kol saati, 3 ün
cüye: n •. boya t.a·k>no., 4 üncü -
ye: Büyük hır a!lı:im, il inci)~: 
bir n""k!('!Jl ~:~ııa~ı ve ;,y.r:ca 50 
okuyucım;uz:ı la nıuhtı•lif heı!i
V( !e:- vert:teg?ı. 

·l il11cü bulmt.c:ı sontn1d ~raz.,, .. 
LiJPla!r" · list ·~.ın-i jJlir· -ed•t:ce,iiiz. 

" ~ ı li bı. bezle ~ılere~. tek
rar yü Jü lıır bc-z par~as;Je par-
1 .. 1 - .\\ s"tknbill!!Z bu ~tlc 
h ". çok güzel pa!ıla~. h<>m de 
< l:ıuk e. lıi..'llc._ 

Eili.'.!I'ln.iLJeki rtıüri"ick<'p 1-.:k~ .. 
; ıi ·i derhal <;ık;ıı·tınak için, or
t:ı.dan ikiye böhinmü-> bir do -
~esi_ ııvala.T.:ık kftfidiır. 

Ana şefkati bu. Bayan Mediha, 
yavru.sunun sulara kapıldığını 
görünee, derh:ıl damın saçağını 
)tapardı, tahtaya saıı>.J.aı-ak, o da 
kendiııi yaW'llsunun a:l'kas.ildan 
suya a.ı.tı. Etraflaki komşu1ar: 

-Evlat sevgisı iruiama ııcler 
yapıı.rır .. diye söyleniyor!.ıc ve 
gök.lar,n duy:ınaz kulağıııaı (İm
dadı diye bağırıyorlardı. 

Bayan Mediha, suyun üstünde 
yüzüyor, yavrusuna ye.ismek 
onu boğulmaktan kurtarmak is
tiyorou. l.kisi de gözden kaybol
muslaırd.ı. 

Dun gelen bJ.r yolcu bize bu 
tüy !er ürpertici macera hakkın
da şu izahatı verdi: 

- Bayan Medicanın şehrr ci
vaırında cesedi bulu11du. Fakat 
o, yavrusunu Öl\llll<ıen kurt.al'
m~a muvaff.ak olmuştu. Neri
m.anı İzmirde b>r ha.stahaneye 
getirdiler. Neriman, hss~ahane
de kendisini ziya.ret edenlere: 
•Annem, sarıldığı tahta pan;a
llIDl bana verdi. B>raz da sen dıin
yayı gör yavrum! Berı, otuz ytl 
ya.şad. .ıı. Sen henüz yedi y~m
dasın.. Y.aşamak, her.den ziyade 
senin hakkındır! Dedi. Tahta 
',lal"çası ikimiri çekemiyordu. 
Ben kurtuldum .. O boğuldu. Za
vallı annecil!:im .. ·' 

İSKENDER F. SERTELLİ 

HEKİM öliÖTLERİ: 

Vaktinde uyumak 
Çocuklar! Uyku, vücudü -

müzün, yemek kadar ır.un.m 
bir gıdasıdır. Vaktinde yiyip 
içmez, vaktinde yatıp kalk -
maz:;anız, reıı.ı;iniz çabuk so
lar, hastalan:rsınız. 

Sabah, öj'!le, akşam yemek
lerini her gün ayni saatte yi
yiniz... Midenizin dinlenmesi 
için, her yemek arasında en a
şağı beş sa:ı,tlik zaman ·, :ılun· 
masına cok dikkat ediniz. 

Her akşam dokuzda y.atar 
ve sabalı'Jeyin altıda uyanır -
sanız, dokuz saatlik uyku ile 
vücudünüzü bol bol dinlerulil'-

! 
miş olursunuz. 

Çoeuk Hekimi 

Şaka: 

NA.'iREDDİN HOCA 

Ti:muaılenk bir gün N a..~rettin 
Hocııva sen-ar: 

- İrı.;anlar ne :oomana kadar 
böyle doj;tup öl~.kler? 

Hoca gülerek cevap verir; 
- Ceıı.ırot v.e c !hen.nem dolun

cıya lrndm:! ... 
---o>---

Terakki! 

~ 

:\IUttt·ri lokant;lda IU('Uk ı:1111arlaclı. 

~llrdiler. K«ll, İçinden el yerine 

oıomıt')htl l:i.,tli1 Çlth. GuAAno ça. .. 

ltrclı: 

- ısa dic' ut'?' s~'''" ~un lf'bıdtu IJ\Q

mübll li.iitiKl eıkı)·or. 

- Bu. WrJ.kkinlu t.a.nlı bir ınkia .. 
Udir, ba~ un! .o\un :rerhıi nftmıobll 

tut:uiWJa l'Ö:!-Wrlyor! .. 

\<.;kıyı d«"rhal ptı.n t.ıldt. .'\çüdık 1 hiı; hir sürültti koptu. DUııtlü, h.ıL.~ 

bir Y("ff luıı..ta. C) 7..'\tcn 1.:uv\.ttlne her (L Bir de n gonhn~ Koftkot~' Ji,ır 

unı.ı.o Ki.ıve>ıi.rtll. kükuncltn kof)IDH"Ş. ~f're :\'ıkıi111amı, 

.. \. )l.ı~ı kaim rövdcli bir at:ua haf- m1·~ 

yoıdn .. 

Bu bte lr~ntli .. i tlt> '4!ah. 

'i;.tıb a.mına bu b;id!-.ed~n twnra., 

kendi luln c-t.rn Un birlnUe b!r boks 

p.rupiyoııu olo.ı.ı.·ııifma d.t i11anı11hh 

.... ._ .. - -
fROAM 

E - a v 
İtalyada bir zamanlar Korsika 

Tunus diye bağırılmıştı 
YAZAN : Hamit Nuri Irmak 

1806 - 1812 yıllan arasnıda 
Napoleon Bonapart Avrupa kı
tasındaki büyiik, küçük devlet
lere karşı zaferler kazanrken, 
Fransayı tam bilkiın m.l!et ha
line geıırmeğe çauşı.rken, birlik 
halınde bulunmıynn İlalyadıı da
hi emı.rıerıni latbık ettiriyordu. 
lngıltere krallığı ve Büyük Brı
tanya İnıpaı;nıorlui(u ile uzun se
neler harp halinde kaıan Napo
ıeon Bonapart Fransası, deuiz 
kuvvelleri İngilterenınkine üs -
tün buhınmadığıudan, .Akdeniz· 
de Bahri bruumıyet temm ede
mem.ş, yaplJğı Mısı.r seferın -
den sonra Napoleon Bonapart, 
Hindistnna kadar harekatını u
zatmak, kara Avrnpadaki ab
lnkasıyle mağlüp edemedıi:i in· 
giıtereyi, müstemlekelerinde, hii 
klmiyet ve gelir kaynaklannın 
yollarında durmak, nelıcc it.ba
riyle yenmek istem;sıi. Mısır se
luinın mııvaffakıyettizl, kıe ue
tieelenmt'si, Napol .. on'un bu 
planına darbe vurmuş, düşiin
cekrini netieesiz bU"akını~tı. !\fos· 
koya ıefcr.noeki hezımet, Va· 
terlo meydnıı muha:-C"hcstndekı 
mag .. Uoıyct, IngıJteren.. Napo
leon llonapartı dcvırm(!..~lnı, ha· 
int-Elen a<lasın<iıı.I..i mcnfosma 
t6onoerıne~ını leının eyıcmıştı. 
bundan sonra huvük brılanya 
Imparatorıı:gu, b.r asırdrıu f:ııla 
znmand.anberı, Akd'-'nız \'C liın
dislanın kara, deuız yolıarıuı kıs 
meıı hak.imJyetJ, kı~o.ınen de kont· 
rolii alımda bıılıuıd ıırmağa mu
vaffak nldu. 

Sıyaıti ve millı birliğini uın1a· 
men tenıiu cdctn("nıjs olınnkla 

beraber Italya, 1&~6 d:ıki Kırım 
muh.arr-bc"iİnt1, eski Os..nanlı iıu
paratorııığıı lehine, ('arlık Rıı.ı 
yru;ı aleybiuc olıır:ık, İnniltne 
ve Fran!'ta hiikfunetieri:~;lt• İ~l•
rak eylemiş, Pads mııahcdc,iıH; 
bnslıyarak, Avrupa ve dünya nh 
,e,elermiıı lıalhndt>, tanziıninh 
&ö~ '"mevki 'ıth.ibi olmuş, 191-i 
ımıumi barbiniıı '.\~ııeicrindc tlc, 
bağlı bulutı<iııı;tı Alma!ıya . J\· 
vustut"ya, ~lacaıistau, İtat,.·aıt 
vusturya, Macaristan, ital~·ııdan 
nıüt~sckkil mü,ellô \·eya iidu 
hti(aktan ayrumı~.. İngiltc· 
re - F'rıııısa - Çarlık Rus} asuıın 
Ü(lü itilıı(ına ıtirmis. cihan me
sPlelerinde olduğu gibi Akde.rıii 
muvazeneı.inde dl', İngiltcrenin 
yatımda mevki almı~tı. F11J.aı 
1922 de Musoliniııin Fa~ist iJu· 
resi İtalyada kurulup kunetie 
dikten soura, İtiıly" siya""li 
Avrupa ve dünya mescleierindc 
olduğu gibi, Akdcnizdcki hah· 
ri muvauue si~tcminde İııgiltc
re krallığı ve Büyilk Britaıı~a 

lmparatorluğn aleyhine hareket
lere ba~laını~, Versıı~ sulh mua
hedesi)!(', 1919 yılının diğer sulh 
nıuahedeleriue itirazlarda bıı
lunmu~, hıık'1zlıklardan bohsl'y
lenıi& İngiltere, Fransa ile be
raber mmııni harlw istirak edip 
galip gcldil<lcri lı:\lde, gauinırt
lerden ltul aya a• pay wrilmiş 
uhuasnu itirazlurına C!".as ynp
n11s, .. \.hnnuyeuın d{.t\:al:ırınt jl
tizarn c:'lnU~ Nu~\ onal Sosva
lbt rd'.ınini~ Alıu~nyada tatbiki. 
Dt" hol..;l:!nrnu~;ından, M. llitl~r'hı 
ikllda~ ım·~J..iiııi rliue alınıı•ın· 
dan ;o;,1nı·a Alm~lny;.ı .. İtu!~-a do:-.t
lu~u •u\•\t·tleudirihnis. niho~ct 
1»35 de İtal~·anı1> .f!•he~ hıırbin· 
deıL 93~• ~'ılmın o-rtn~1uduki a)-
larJıı İnııiltere ve ı·rım•anııı J..e
hh·tnna. Ynnuui~ta.ua \'C\"(liklc
ri f;Stant( tlzeri•H.', Salzburg Vt" 

P.··rlin kouu ·malart ü:wrine.. A1-
rnsoııya - lt:ılya hii.kıiıneli ı-rka
ııı, iki mcmlek~t arasındaki it
tifak ınuah~d<·~jni imza.Ja,uı~· 
Lmh. 

J!lll ~l'Ht.:lcrin4lc e ki O"nıanlı 
iuıııarafı>rhı(;rıuııın l111L1 yerleri
ni i•l(sl ~<l,•n İtalya. Avnıııe, 
dün~'a, Ah.t1,~ui1. ın~')e)t•l<'rhıdc 
İn;ıiHcr(' krallığı ve Büyük Bri
tnuy~ İını>«rat•trıu::unun nıuive--
1.lı.idl" :ylirl:dHP!nc~t·n fa,Ja iıi
ratlara. 11111\,:.!dccl" h,..ıef olma
trıı', hl(llkrc hitkiımcti dahi, 
İlıtluııın .\ı ık•:ıiıd<' gct>İ•.lem<>k 
hıtTt'4("tleı·iu• hı,~ gH.~ıniiş, ileride 
doünrahi\l'''{·g-i ti~hHk~"i dcu<.•hi
liı" 1;.i. ..ınıflı it• h~ alı "~ l••nıl"
>nİ~ti. 

leyhine bu iki devlet bugüne ka
dar daima beraber yürümüşıer, 
1~36 da başlıyan lıpanya dahHi 
harbinde, 1938 de Sudet mınta
kasının işııali, Münib konferan
sı, Çekoslovakya, Avusturya iş
gal!einde müttehiden hareket et
mişler, İneiltcre ve Fransa kar
şısında mevki almışlardı. 1937 de 
Japonyanın başladığı Çin istila
barbi üzerine, yine Almanya 
ve İta1ya hükUmetleri İngil
tere Ye Fransa aleyhine ha
reket eden Japonyayı da kendi
lerine iltihak ettirmişler, bıı a
leyhtarlık siyasetlerine bir pa
ravana Y&Jltıkl2n antıkomi1>tcrn 
paktı 937 yılının %5 birinci tcş
rıo ayında iiçıü olarak imzala
muılar, İspanya dahili harlıini 
ko:ıanan General Franko hükıi· 
nıctini de kendilerine il tihctk et· 
tinn'.şlerdi. 

Bundan 1toha·u.,ı \ cya l E.l hil
de ba,,Jıyau Alınatıya • İngiJtcre 
ve Fransa muhareb••,iııdcıı bir 
haftn evvel, 26 a~u•to'ta imza
laııan Almanya . Sovyct Rusya 
ademi tc~a"°üz paktı hcpİlnıl:ın 
hntırasımi:ıdol". Dcn:ldi ki, Al
n1anyanııı komlioizmi temsil ~
den Sovyd Rıııs}·a ile inızul:ulı
kı ınunlıed<'. Roma hükumetini, 
Beriin hiikuın .. tiııe karsı küskiin 
hale getirıııi,. Almanya _ !t:ıl
J& ltt.fakını bozacak · derc.-~de 
SBhlllJ'ilır. Hnlbuki, İtalya ha
rieıye nazm J{ont Ciano'nun 16 
Birincikiı.nıuı ttımaTte\.i giinkü 
nutka, hu im. uslarda açık hii
kilmlr.r vcriknıiyeceğini ishal ey. 
lenıi•lir. O hald(' ltal~·amu gıı
Vf.\sİ nedir? N<" yapmak istiyor? 
Orta , ('.ı!nubu şarki \'C cenubi 
Avnıpadaki bedcfıcri nasıldJr? 

Fıı~ist İıalJa siyıısctinin umu· 
mı e~:ıslarıııı tetkik etnıeklc be
raber, DlCVZUlUUU7.Un eSali'l&nı 
ı\lulcniı m""Cl<>leri te~kil eylc
digiııdet> bıı husustaki tetkikle· 
rimi:ıi kısn<·a anıatma~a çalışa· 
cağıı: Faşi:-,t itaJya siyasi ıuah
fillcı·i, erkıiPı, gazdeeileri, İn
~ili.erc ve J:ıTun!"auın. ft'Sıucn 

liin ey Jeınp~Jiklcri. unı11n1i tur .1.· 

da iekrarıadıkları harıı gayele
rinin, l\::rzi Almaı\yunın A\·ru
ıuıdaki tecavüz, tahakkümiinii 
kll"mak oldıığmnı siiyliiyoriar. 
O haldP1 Ahnanya nısğliıı> edi- ı 

lirs(', Akdenizde İtalyanın uıcv· 
idi, vaziyeti ne olacıık? İngil
ten vp J<'rnı.su hiikuınetleri bu 
lıı"'"tn n~ tarzrla hnr<'kct cdt>
cekler? Fıı•ist italyayo giir~. Ak
d('lıizde İnırilt...re ve Fransvııın 
~im'1iki ml•\•kilı-rl kuvvellcudiri
lerck nıuhnfo>a edile<ektir. Dal
lıuki, Akdeilizc •Bizim deniz· di
yen Fa ist İtalya, İııgiltcre ve 
Fransruun, Cçh~lüttank boğaıi .. 
le, Sihcy~ kanalına hılkiru ol
ıııalorı, Ti.iri.iye Ctımhıı.riy('tl ile 
on beş !.('Dl• ınutcbt!ı: olnıak iizc
re akit ve inııa eyledikleri An
kara ınualı<'de.si n('!İct>si Ça
nakkale '"' Kaıad~ııi:ı: g<'<:itle
riudeki n"'' kilt'rirıi kuvvctle:ı
dirm<icri lı:"ebi~·le İtalyanın Ak
dcnizdc ınu.lıa .... ara edihniş, l»üyük 
demokrat devletlr.rin arrolarıııa 
tabi bir vaziyetk kaldığını veya 
kalacağını ileri sürmektedir. Bu 
sebe11ledir ki Faşist italJa d3hi, 
Akd"'1iı lıanosrnda serh~sliyi, 
lmııli bakiıniyl'lini temin gaye
~iyk Nn>.i Alıııonymau. İn;;il 
te<~ V<' l'raus;ı aleyhinddd uıil
cadelo iııde mi;ttefikiııiıı tarafı· 

nı tutmıtkladır. Bu sıı-retl<', İn
gilh'.rc. ve Fran8a yenilirl~rse, 

kcudiı;inin de y<'ni gaoiın~tlrr, 

~·""ni ar.ızi elde edt'<'t:i{i rlii~iinec
~ind•·dir. ine bu S('h• pl••<lir ki, 
Akd<'niydeıı K<'t«'n İııgiltcr<• do
mi!".l'onlaruıa. mfiı;,ı;1entlchelerinc, 
Hin•\i,tıımı gidı:n kına. hııvıı 

.Jillllıı.Tındaki arıızi~e sohlıı nl· 
oıaı aı"2n,unılı><lır. Jlu ~iizd,•ıı 

F~~i ı İtul~ ;ıda, bu lıarµteıı e\•
veıl ve sonra 1 ~CeLair, Tuous, 
Korsika. Ni•. Malta• di~·e ~·Uk

sck «·•le w aeıkea baifnlını~tır. 

j 'c oJtıf'ak? Neler yaprln~ak? 

Şimdiki harbin luJ.i,a( ed"'"k 
ıtıı!lıalar< gdcrektcki lıiuli"'lcri 

•ydıulaıatul.tır. Bununlu bcra
h<':r, iugiltNe ve Yran~a ile bir· 
Jikh", nlakuılor hiikfıınctlcriıı, 

gt'l<'<'ekl<> mlıtır cdl-cel> ''ak'ala
ra, hadi<~lerc göre, ılahR e,•,-el 
ve şimdi ll>lil~ eden tedbirleri 
alılıkl:,rnı:ı, lıiidi,atııı ı;eyrine 

gört- de tanuırnlı, nc.•aklurınu siip 

193 da ~ apıl:tn llitl~r ... c:aııo 
ınii15l.:fıtı iiıt•.rinc ll<"rJin - Ron1a 
1nih\:erinin hnrnluı::t. r. da1>n e\'· 
vt"l Il:thl•lk,;i fıtu ~ .... f .. \-l, tt~•l.\.u -
A llı>:ıny!t ~ akınlıqtnl tt·ıniu eyle· 
ıui.... 19:l:l d,• Ah"•a11yn hiik\nnı>
ti ı..,kil ı dil .. n ~a7ilt'rle hirlil;te 
İnı . .riltLr<· '<' Fr1.1n":t ... i, nı-.;f'(ı a-

J ]1t> edtie1u~. 
llA.tlll'. 'l1tt l 111 .\ıAK 

Ekmeklerin ıslahı .. Ortaoyund -:ık· 
köşk - Musevilerin listesi - Göıg 
etmesinler - Benden atlasın da •.• 

1 ~~-Y_A_Z_A_N_:_S.~l~s~-' 
Ekmeklerin ıslahı 
İaı;e encümenince elaneklerlD ıslahı 

lalıarrör elmL,llr. Diba ~tlma eden 
!ate encümeni t.-
lanblıl ve Beyo(
lu clhellnde bu

hman fınncal•rı 

davet ederek b11 
bapla IUihaz e· 
au ...... ı Jizon le
ılablr hakkıu<b 

kenuşnn..,ıur. 

blanbul ve Be
)'Oflu clbellerlıı

de buJuuan fırw-
eıla.r ayn arrı birer rrup k11kU eı

mlt olduklarından, ekmrklerln ıs .. 
lalıt hakJruıda. bir karar V{'rJll~me .. 

ınbıtlr. 

:\füz..dcre.lere sah aWıu. 4eva:m 
edUttektir. 

Bu bll\'.ıdi~i 2 Kinwıa.&a.1Jl 1920 ta, .. 

rlbll .vakit. ıra>el<f'.lııden nakkttıtı
mizi &ôylt:UU"'Sek, auuk neden &ade 
Be1oilu "·e i.ı;ıtanbul clbeLini.n elimek· 
lerlle ojra.<111yorlar da. her yf"rln ek
meflnJ ısJ;ı1.lı etmek l'itf>mJJ'orlu dJ .. 

~c hayret eder \'C m 1l'vl bugiio.tiD 
ınrselt~i &'UUr.;U1u. 

Ylrml stnf'd~nbt:ri İstanbul bele
d\:e:;ind~ 7tnl bir şey yok: Ekmekl•r 
h&Jiı. 1920 aılıı deve hamurudu.rJ 

Ortaoyunundaki köşk 
Belediye ı.,uvırat ve lao•l!al riisn

mu art.'le.okmış! .. , 
Bunu okuyan 

bb.lm ı;ehlrlUer • 
den kimi: 

- Der ~~in a .. 
teş pahasına tık .. 
tı;ı bn 11u·ad.:ı, u
nız aydınlatıp u .. 
l'~ t..~iJ'IPnruc-k 

elınaz. MAd•mkl 
bu yıl k:,.. ;vıh .. 
dır, b<·l<dfycı.,. 

de IJ<"r nıü~cfı;e 

aibi kMr ed,·ctktlr!.~ 

,.-\mm.., hlml de d~~t·•·t'klerd1r lı.l: 

- ll•hu ba7at paiıalılılı Ue mö -
cadr-le ed<'r~rn icn\lr.ıt ve tanzJlat 
rU.~uınuuu. M1hrm.allta mina yar mt 
1a?. 

Bi.E bu bavadi!-,1 okUywıoa bfr §t:Y 
.ı...medlk ,sadece İ•t.ı.nbulu ılbşiın • 
dük te ,.aıterimlzlo lntrne orta oyu
nu. orta. oyununda ki kfl.,k (ı.'ldi. Da~ 

nl plı;.ekıir. klrj,JıJt kö~k '.'rıt, ınılar.a 

diirl :ram ~ık kaı .. ı rö,terir de: 
- iste ko--k dC'ı· u~t k:ı•hıUall Bo

jaılçl, A<lalar liUrİlnıir. 

Köşk ara_,·anlar etra taı·uıii bAkıtr
b.r, bakarlar d.ı., bir şey curemeyiuct": 

- JJ4ngi ki> k! 01'."e b.ı:rrt"Uc go .. 

arbr. 

Biz dl", tcn\irat ne i•· n~ iıUWD.J., 

istanhuld:ı h.anl'l Uttr:lf;,ı t -'h·o:-ın! 

Museviletin listesi 
Bir arkadaş, lclılkec.zedl" vatanda!Jl

laruun.a y.ıpılan bir 7artlıın llltt'""lul 
işaret edeJ't-k: 410· 

ku!a drdl. Oku • 
dul<: 

Baş Jf:lmdt Ka-
7& !5 lir&, Bayan 
Nlmf't r. lira, Sa.· 
lamfln J ... t!vl 1 u. 
n. ~rdaha• ı.e .. 
vl 1 lir.ı, Reh.-\.a 
Levl 1 Ilı'&, f;a
aıu.ı L•vl l lira, 
Mlırahl l.<\ i 1 
Un. •• 

- Guı-ÜJ orf.un Jı"" diye Ua'\'e t: t ti . 
Salam.on J,t\o'l 5 lira l)pn-,ivo-r da.. hi 

tön aUt"1'iuj i.ilyıyor! .• 

Eo ht:ıııaP illet: Llr bt:lı4Jlhl'. Bir kt -
re kardr~iu LarcJeı;, kr~ln ayrı tıl 

doğunu l ... bat tdc-l·, ~or;ı. da .• 

uu:r.1. da lilt •fraduıın ifotlt.r trkt·r 
felıi1'f'h't'1~1trl~ 21.:.11..;MJ.ır of'1oğ1u1ıı 

l"ÖStt-r1r. 

Beuiııı ho llusı:vı lloleol ~nm.ı 
rıuı ~qkrO!IO. ller isı.nbutln l Ura 
verlrs• Y"ll rlt• •IU hin lira t•p13n
~ olu-r. 

GGnlüınüz i•lanbulun 7edl YlU ol

u btn Jlr.i'1;ın u f,{,plamatuıa ra.Lı do-

jll! 

Gölge etmesinler 
Jliıhın medeııl dıi~a ~lbi Ahnan

p da l•hlk<'ludtl.rlmizl• •L\kıdar 
oldtı~ Hn:ıtb~ın 

cmrlmf1f' hazır ol· 
dUİ{lUlU ve ttu:J.. 
:rellerlnl bUdlrıll, 
bunu r;&dyo Uc de 
ııan eııı. 

Buna ra~ını.:ıt 

HU..ylo C'ab.11 
l".ıJ('uı u.»~mız 

lM:ı"111uL.lt ,,\iman .. 

- • yaşa •lef pa,kii-
ruı-or ve bıihın 

U\f:dt·lU tlVU.\ a tPt-.lRt>t:,t"d("h·rlıniLlı') il-

ı likadar oldafu halde, A1man:vanın 

yüz fe~irdlklnl •öyıuyor. 
M. Zekeriya Serle! de .Taııa d<:Oi 

baş 7axısında ayni dhi kuuahıp, ........... 
lerlmbe börmtt t.dilm~lnl t ... tı:vo .. 
ruu dl.yor. 

Bana kaJll"S& Jl!'i1o ı\Jma11L'lrda.D 

hl<!bir şey ı..1eml7•llm. N •mi>• c•rek 
bhlm onluın bb!fl'.\.ı.tı. Ben kt>ndl he
aabuna: 

- Gölge etmf'sinl<".J" h:•..,~a. lhAAD 
istemiyorum?.. 

Eendcn atlasın da .•. 
Kac~~ılık ı..,kllab bir eroin fab

rikası meydana çık~rJı. Fabrlk•J'ı 

bjleleni yakaladı. 
Bu suçlunun 

hllvlyttlnl anş • 
taran ıabıb.: 

- Lise t:ılebe
all Dedi. 

Ll..c Dir<"k\.Ur· 
lütll de: 

- lla)ır, de 
dl, IH'nlm lale 
...... ıleğll'/ 

Alh a:rdanbr-ri 
mektebf drvam t.tmi~f'U bl,bcuin 
kaydını tıllme-yl dW,ünmlyen mtktep 
dlrektörhıi.ü, bu muamelt:l'i ~ra-ma
ıhktan b"'lk• allı • d<ınberl kaybo -

lan taltbe-,;l.rıln bu sa)ho.betlnl ~abı
taya da. b.J.ber venn .. diY,lndr11. ~imdi 

başı lı<ı• bıraktı!! lal•bt-slnl kblike-
11 bir bomb~ gibl tırlallp atıyor: 

- B~udt-.n atl.ı..~ıu d:ı. nf'rr'l ;ı,ı .. 
tene or3.da patlac..ınt Diyor. 

Bn l?le kabatın mrktebln touzuk 
tdar<-",:.ıl 1,:ı ında :ıuttnna~ı Kt-r .. kll o-
hır! ... 

AbKERLIK IŞLEqt 

Askere dave.t 
Embıörıii A<kert;k Şıılıe.,.nden 

1 - Şimdiye kadar ıı. kcrlik 
yapmamış cezalı ve cL zasız (ha= 
sanayi) suııfındaıı '316 - u:, 3~5) 
dahil doi!uma knd3r rrnt sevk 
oh.ınacaklard' ·• Şub'oclc w;ıhn
ma ~ünü 5/1 /'140 t-ıınıa ııunü sa
at 9 dadır. 

2 - Rıklivc ve Abha~rc sı
mbndan (316 - ilı\ 334) dahil do
ğuma kadar a. kcrlik, v.ıpmomıs 
ve sevk olmsmış eratın d~ be
hemehal ~ııbeyc m\ırar;ı ıtbrı 

* Fatih ~ıskcrllk .Şulıcs ndı•n: 
1 - Şimdiye b<l..1r hiı; asker

lik etmemiş 316 - 3:;5 tdahil) do
ıtı.ımlu eczalı cı:z:ısız (harp Sdlla
yi) sınıfına ır~nsup erat Jı,.men 
askere sevk edikcdderdir. 

2 - $ııbec~e ictiına gilniı 5 Ka
nunusani 940 cuma sa.ıt 9 dur. 

3 - Bu celpte 00~<'1 k~lıul e
diılıncz. 

4 - 'Iıt'>!"ada bulunanların bu 
lundukları mahallin askerlik .>u
belerine müracaat etme!l'ri lil
zımdır. Tayin olnnaıı ı:;ünı1e şu
bemize mcu:;uu mük<>lld1l·rin: 
~clmeleıi ilfüı ohı.ıur 

* Faıin ıbk.-rlik Sub<·sınıkn: 

Kısa hizmet b;.kkıııı h;ıı, ,ıay
ri !~!tını ('rler. cvkc tabi plıJuı';ıın 
dsn ~ııbt"rn~e n•en ııı.ı mıikelld 
Je-J·ir niitus cüzd ını \'C t .ıt'SÜ v~ 

,iknUıı:yle lıcrabc: ın lk! ıcı kll
ın.ı (.."ru~lıa aiinÜ l.;'1~• ·' ;:!Pl-

,ı '._ori il.7u1 olunur 

Hazin bir İriıhal 
D<vıe Dl'1tl.lJ<>l•arı mu~ al>c · 

rat -t'f~ v~ sabık f~clcı-: y•·n r"i~ 
sı Sedııı Rıza vc~at c"7'.i>trr 

Cenaı-~si bv·gfin ög~t:~ :~ı r~ıen
köv natoryom ·~s.n ka •J•nla
ra~ ı:;ilui maklıt~ ,..,<' rli'°frı'<1i
kıct'<k . 
®ıat Il;za ,ıenç vt d~ ''-" bir 

.;ırl<ada.tı . • :ıh rohme (>VJC"Sin. 

DAVE'f 

Giiu e~ kulii.bliııc1 en: 
Kul3ol\ınüz müc: s&ennde 

reısıuıız Seci.,. fü7ayı 2~/9-10 
gec.;,sı 1,, yOOıtik. Ccna~c ·i 4/1/ 
9-10 p<>ı~·,mbe günü saat H d 
Ereııkö} Sans:orvonıu,1drın kal 
dınla~klır. 

'.'<lemfokeie ve ınenıkk.:-ı sp 
nına büvük hızmetleri <lolrnnaı 
merhuma son vıızife\i °"'apnıa 

ü•E'" e arkadaşl~rın kopı-üd<'n Ka 
dıkii~ Ü O• haı el:Pt ı.>df c"' 10.3 
GöztepP vapuru ile Ercmköy S 
na oıvonıu a J!(l)nıelcr .. ı ica o~u 
mır. 
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Dün Erzincandan şehrimize getirilen bir yaralı Haydarpaşa garında 

Milli tesanüdün canlı tezahürü 

Yar ım faaliyeti her 
y rde evame i r 
Şehrimizden bııgün de bir vapur eşya ve 
giyecek gönderiliyor, binlerce lira toplandı 

Zelzele felik:etzedelerine yar
ııhııı faal.i,yetı; şelı.nmizde buyUk 
bır ~ irWı;af et.mekteW.-. 

Vw.ay~.ı.eıo büyük yardım lw
ınite.;ı <ınll öğlecien so.nıra Valı 
~ Belec:hye Reisı Lütfi Kınlııırın 
rooslJ&ıııae ıopıanaru aı<şam 
geç Vakte kadar ID"'-Şglli oJmU.Ş-

\ur. . . 
Bu toplantıya müteaddit tuc

cıır ve müessesat sahipleri de ıs
tırak eı.m.,....,,. ve muni.m reıı..-r
riııum:ıe buw..muş...rdır. 
DUNKO Tl.BBRıtuLER 

İıılıaınbuturı muM.eu seıntıerin. 
de her ı:un toplo.ınan para ve e~
Ya.lamı mika.;ıa aJcıam!Mı l>u
Yük komiteye bildirümı:ktedi'I". 

Bu suretle yalım dü.o sabııh -
~akşama kadar K.ulay Is~
buı mümessi:llij!"i.ııe 49 bin 4;;7 lı
ra n kuruş teberrü olurı4uğU an
~hr. 
Ayrıca dün Beykozda 1132,92 

Eyüpde 600, Eminönü!r.de 3ıs&l(l, 
ÜııkW.arda 1618, .3aınyerdE 1;200. 
Kadıköyünde 1582 Ba·turkoyde 
837, Fal.iiıte 3031 ~e Beyogwn
c:la da H bin 560 lira. ıtıeberru o
LJTWrmftu.. • . 

İstaobul Adliye vıe Ma.arif ida
l'eJıerinde olduğu gibi diğer · tek
inli ist.aınbul resmi daire ve mll
~leci.ııde çal.ı.şa:nları.n maa.ş
lanııdan 100 !ıra.va kadar yüzde 
6, 200 liraya k'8d:aır yüzde 7,5 V1l 
200 liradıan yüksek maaşlardan 
da yüzde 10 y8.I\iı:m tevkifat y_a
J>,lmışLı.r. Bu paralar _da dun 
Yardım komite&.ıne tesıllın oluo
lnW;tur. 
2 NC1 YARDIM VAPURU: 

İst.arı:bul ve İs~nbull~ilk 
YIU'dmı.ianm ..Q.ı:e;Ull> cvıuU• 

Ya götüren cDwnlupı.nsr• va!"lru 
lle gidııın 91hhat ekipleri faaliye
te başb.dıklarını dün komiteye 
lıildırmi.ş~raır. . 
B~ün 2 inci bir vapurla ~~ 

deı, ~kıp, slhhi matzeme. ~ v" 
il.iye, eşya, g.da madde len . r 
b.·•nas..;. çac:ur gtıooerıJecel(·• · 
1!11 ınunasebeUe dün pıJasadan 

t planıınuıum mi kolı:da ç_adııı" 0 ra!-
mı.ş!ı:r. Ek.ip reislermın ıeJg ni 
ıa isledıltlıe:ri ma!idelerde ay 
VapurJ. yoliaoocaktr. 
Diğer tar.aftan İstanbul. ~a1!;: 
~ t~rrü eU.ıok..leri f~· ;Y•
tıue, çamaşır ve saire gj)ı eş. _ 
ı..r.. devlet demiryoil•an ~ 
lar..ııdoaJu ilk tasnı.tJerı dıe di.ıD -
Gaın ikmal olun.muştur. 

Bı.ınuu- bu satı.ah Hayd~ 
Y<ı Rt:çirılecek. ve hemen il" 
S.va.,a ı.aooerileoekU-. k yal 

Ayet zamanda trenle se" 1 

da her gün devaını edecel<t..r. 
Muhtelif sem~lffdelci ha:te~ 

rn=o ev.ıeriae müracaat .. 
İkornitelere makbuz mııJuıbıııı;:._
de teberııii olu.nan eşyı;ı:ıırzn · a
•ı.zı.da yatak, yor,ı:an, jıa.Jıı.o da mu 
~ bir yekun tut.ma.ktadıf· .. 
• B11 suretle y.alniZ .BaklTkÔyun

Q(>n dün ~ eraha eşya teın•" o
ı.,_ ... B · ı L.. :.•ı.ııı'll 
-.-cuu;ı..ur. eyog u ~de 
<lunku bu kabil eşy .ı teberruu 
26 "'1'aba ve kamyon tutn>Uôtur. 

Bu ıneyaooa nişan yüziiJderı
nı ve evlerinde sakladtlda" au:a alt n güm(4 eşyaları veren

<1e liJtk b.tll tesaaui ol~· 

lad"!.r. Eı:ciJınle Be:-oğlu ıırupun
d«n bir >tlazye<:ı- OW> sa.""'1 k<>
llı.i..eye muracaat eeerek 

...'.. •Ben ve aııem, çocuklarım 
Son Dik!li zelzelesir.uen perı.ı;an 
ç~ıığuruz ve ancak canı~mı_ı· 

ı 

4... ..... _ ..a... 4.ôl.JJl.glnUZ lıCfWı~ ıoU a
ftı.in neı.aiar ınU~ 0i<)uğllnu ı 
Y&iundan bınr.iz . .Uu vazıyeUe 
ieıfil<etzede kardeşleriıniz.e vere
'*k lazıa bır ~"' .ın.z ~ol<. .. Ge~~ 
~i lllı;;aşım.m 5 lirasır.ı teterru 
ts~t.4n. lı .a:ıı..a L bu K.iıi\.o.-0.f bu} UA. 'ulf 

i<E-"'11.et karş . .s.ıc.<ia bu r""':)ıeU~ 
ı>.;W< bir ywdımla ı..aınıaııa gon 

luın ra.211 olmadı ve bu .zın·ı.ı ~".
ceınde gözwne uykun /1. rınedi: 
lı.;tWı ı;;ece karmua de.ı'-l«i...r""· 

- •Aca·ba daha nasıl yar=ı 
edebiliriz? .. • diye d~ünüP dur
<l'4]L 

Kayseri dün Akşam tl::ı Er.ı: -
cıma 2500 ekın.>k ve 1 oka<ı.a da 
·w vaııon un ı:Qn.:..ennıştır. 
Sınop ya.pı.lan eşy11 tE'"teırrüa

t.nı ih tıva ecle.n 12 soıod ıık ile ık i 
l;a;ly.a .va:.ağ: ..anu;un yorıı ılıe dUl. 
Sıvasa yoiı.amışı.ı.r. 
Diğer taraf.arı, . Konya halkı, 

fe.ı.u.e.zooe ıwr..se..u. çocu.k:.ar -
dtan 500 çocuğwı ~ şeyini ve 
ısti:ı.balıerı.ni.a teırunmı ·aahhüt 
ey1enıio bulunuyor. 

E1:.zığ, 3 (A.A l •- $ı>hrimizde 
milıi kom.tenir. faaliy e.ı devmn 
e(.mel;.te olup Jıaum )C!ptr_,;ş Ol
duf\'U teberruat yekıinu 4o00 li
raya baLji o~tur. Her gün 
trer..te ~.uJO ek.ıneic>e tn~a za 
hiııc ve viyecek sevltciilmektecı~r. 

Milli lı.omitenın kad.ll'lar kolu 
!aaLoyete Reçerek her ell':.n hazır
J.ad,,21 eşya p;ıloet.P.rini &lı:na.kta 
d>r. Toplanan eşyıa mıktarL f>,000 
pa.rça.yı ııeçrn.\!;•ır. Hal•Jun foli
keLzedeJ.<,ı:e Juı.rşı giiı;:ıen:LJ!i bu 
alaka mulüt.ımi7.dc ta.<ci.ır~ karş 
lan.ınr'.' .ı r. 

l'ii.ayE't; n~an yüzükJeriınl -
zi ka-rıırrun iz.rrurde aıd,g ıtUZ yer
li_ boğasile, tek kat o1'ill si~ıl el
bıseını de vermek. çaresın'l b'ul~ 
~ LUtien bu kiıçuk şeyıerı 
ko.ou1 ediııi.z ... • demışı:r. 

li.JU.tiYEI L1 K ÜÇUK l ""'"'"'""---llillııılllilııl!llW' lı.taMJ;X~EPLi .. 
Bu fedalı.iır ve genç itfaiyecı gı- M"}}~ ş f A k 

bi; Bai<.w....öyuooe hal. Ou; uı.~a ' 1 l e n a -
22 nu.a1.aora<ia Ol.Uran }3akı:ıfkOy 
l inci llı<.okul 2 inoı sıınrl ta.ere- raya döndü 
~rin<i"D ıııı numaralı 5 y=na 
kL l '"' bir mektepli de; balıas> -
n,.,. karne.sının iy ı.lıi!ine knrşt 

·" · .. ı ue veru.ıt;. 5 Lora mu~aı.d• J.;• • 

3lo kuruş olan ba.ııı..a kı:Jl'>oora
Sln, dun k~ıteve ıret.i;.iP ver -

ı !iliştir. 
Bu j9vru bankadaki ıasarruf 

lıf!sab.OO.a büy•ıy•ınci.Y" kauar 
~ir~elı. paral.a:n da av·= te
lake'Zec:)e l<aITTeşleri be..ab.ııı>a 
btrakıı.cağını. •Öy lemisti'· 
~IU.'TTE yAKJ)lM 

Ankara 3 (A.A.ı _ Hareketi- 1 
arz fo~ızedel-e11.ne yıord..ıD ıçırı ı 
ltl!relt Dakden 1ıereı. erJı1k ve ~ 
Va olarak ya.priı:nakııa <>lan ~-

J 
beıTu.a.t e.raiınd a b u.ı:iln a.ki'ııı
k<nuz haber !ere nazarıın. KonY a
<i~ ıı.akıieno yapı.lan ,e(ıerriiat dur. 

1 
akşam 10 ıbin, Adaıı-ada 30 bın, , 
11.vd:Jsıdıa 6930, Bo.uda· 3500. Ça
llak!kalede 5000, Mu,2ladıı 2600• 
Sınopta 1912, Antakyad.ı valııız 
Vilayet roe<'kezinde 15.000 lira-
Yı bulmuştur. 

l<aza.Laraan Sök<ode ise, para 
lıe-herrüatı aün ak:;afT\11 Ja>dar 
1414, ~hWe 3UO J\jazJ.lide 50L 
Kozanda 15.'lO, Fethi~~ 1000, 
liraya v~..r. 

Ante;> mekteplil.,ri 400, Kay -
~CJi muallim v.. ıaJebelen de 
1200 kü.sur .llra teberrü.de buJu.n
nıuşlardır. 

Edirne vrLl.~i Ha~ köyü haJ 
kı da bin lira V'llrmıs.ir. ı 

Esva ve er2ak teberrüatma ge-
lince: 

Konya dün e'ksaın felaket sa- 1 
halaNta. 30 ton muhtel:i cl.116 gı
da maddesi, Ada= t 440 pa'!"çası 
Yeni olmak ilzcrc 3140 pa~ 
Yecek eşya ve 19:>4 kilo 
ııöndenniştir. 

Bizzat büyük felaketi yırşamı.ş 
olan Ordu ve Cil't!SW' halkı c.a_ 
bu milli yardımda ı.eıı<Jı.~enne du 
sen hızmeLlerJ geıuş bır suı:ıttıe 
:va.ınnRık e ~am eacyor..ar. 

(Baş lanfı 1 inci s:ı7faıb) 

Milli Şef Kay~ islasyonllllda 
Bo.:;li'l!ıc·~ Uoıc..or Rtiü< l:>aya...m 
ile vaıı NeV7.at TanaoAan tanıf.n
O::Jn kaırşı.a.nmış ve Ankara i8 -
•ı..syon-u.n<..a ...a başLa ti. M. M.ec
fut he<.>1 .tı.ıxiulha"" Renda ol
mak iıııere ve:...Wer heye.j, me-
buı.ı.ar, \'eltaıeLer ilerı ~elen}eri 
ıar-.u!.00.an sa.ami~;..r. I 

Turhal, 3 (A.A.) - Mı!U Şd 
geceyi Amasya istasyonunda 1 
·~~.:ı:J trc.ı:ı.ıerillde ke\!4°ır.4.er • 1 d.r ve dun t..abah saet aoKıw:ia ı 
şehr_ o::kmlf;ıarc:lıir. :;.<h11 bao.an ı' 
başa <io.aşan ve hu!>umet kona
Aı.na Eııb.oa felaket..ni bUıd.r - ı 
mek üzere Alna.>} aya gelır..ış o- 1 

lan Erıx.a heyeı.a:i k.atul ederek 1 
zelzelenin· bu kaza merkez.ile köy-ı 
len_, ~ yaptıjiı tahnbat hah. n· 
da '"""dileı:in.:ıen izah.at alan M..·L 
li Şef öğ1E'Qen sor.ra Am&;>OO.an 1 
ayrılarak saat on üç bucukta Tur
nı;.a uc.nrr.uşlCl\hlr. 

Cumhur Re.siro.iz Turha~da o
lan Dahılıye Vekfü Faik Öztn>kı 
kabul ederek Erzinca.nda. abnmı.ş 
ve bu ıruntakada ·alınecak olan 
~edbir .er etrajında D.a:hiliye Ve
kilmızle uzun müddet ~örüş -
müşleniir. 

Ankara, 3 (A.A.) ~ Rrisieurn
hur İsmet 1nönü zelzele felaketı 
dolayhSile milli yardım komi~ 
si emr.ne on bin !ıra .t:>berrüde 
bulunmuştur. 

Ankara, 3 (A.A.) - Yeni sene 
münase·beti'.e Reısicumhur İnö
nü ile Elen K'ral. H~e..lü Jorj 
B~ar.,;tan Kralı Ha.şmctlü Bo
ris, Yugoslavya hi.ıkürneti Naibi 
Prens Pol ve lspa.nya devlet re
ısi General Franko ıınısuıdıı kM
şrhklı te bdk telı:ra!.an tca t.i e
dilmiştir. 

Milli, iktisadi 
koruma kanunu 

<Bat ıaratı 1 inci u7famwla) 

mal iddıhar c<lenlerıa ı:wnnı.kteki 
malı çlkuınıyanıaruı ıııalla.rı ıla 
mi.ısaılı:a-e edıleccı..t.r. 'l'acır ol· 
ruadıluarı ha.ide ilitıkiır suçunu 
işllyenkrin de malları zap.cdı • 
ıccck, bunla.ra da para V<> hapıs 
ceza.arı vcrıleceı..tır. l..ayıl.aya 
greve karşı da hapis ve para cc
zaıarı lı.uııulıınışhır. 

Kl\Dun lavuıası, alakadar me
mw'-".\.ı lıcarelhane, imalatha
ne, U.epo. maga.za ve antrepo, i.k.a
meıg..n g.bı yerlerde anşl.ırma
ıar yap...aJr. saJah,yetuu vuw...ş-
tir. ' 

Bıı kanunun hükümlerini tat
bilae mu vııua.f m=ur.ar da va
zı.leı ..... -r1ni ıhmal ve suus&.i.mal &

derlerııe ağ.r cezalara ça.rpıla -
c:a.uardu. J>U kanwıu tatbı.k e
""n hakim ve memurlara, bu 
vazıfeıerile hgili olarak işledık· 
lerı suçlaırdan doıayı vu&Jcce.k 
cezalor bır nuslı arıırılacaktır. 

L.ıyıha, hiıkumeıuı, Jl4Jil.ı lk
tısauı Koruma lıc uksek lley'eli 
crurıne ~.> WJ.ıyon lıra.lık bır se,... 
maye lcm.n etnıcsıui İlmu\iir. 
hu sermaye ü:ıerıue yapılacak 
işJ.enn hesapları Zll'aat baokasr 
ne2dınde ıemerkuz eıı,nlecektı.r. 
Bu SttWJıyeden •arfedılecek pa· 
ralar, ruulıascbei Umumiye ka
nunu ile Artırma ve .ı,...,,.ttme 
ve lhale kanunlarıle inşaat ba
kımından mcvcu.l kaııwuarın 
hu..K.wnJerine ti.bı olmıyacagı gi • 
bi ~J uhasooa ı Vi uuunw v ıu ve 
mürakabesu•e de tı&.bı olnuya -
caklır. Bu semuıye ılc y .. p.ı~cak 
bul ı ı muaıucJ...!cruc, ~ıususi 
hLLAWi. hü.kuınierı carı olacat.Lll. 

LB.yi.hanın n1Uhun c:;a~ı.arı 
bunıaroan ibareıı.r. Büyük l\lu· 
Jel J.lt.Ct.:ı,:;ı t:ncumenlerıode \le 
L..ııuıw hcy'ctıuue nıu:..akl.re e
wı.rı..en le.1crruata &Jt bazı defi
~ı.kı.ılucr ya.,ıb.ı d.ahı, aru& haua
rı..ıun ubul edılc:ccı:• muhaı.ı.H
tJ.r. 

Miili İktısadi Koruma Kanunu 
kaL ı -"ilıtatun ı.onra, her ne 
,.:..._.__..., Oil.U!.:.a obt.u, ,.1lak&ra 
cuT et edeulerın u.k.ıbeti vahım· 
O..r. Bunlkl" aj;ır para ve hapis 
cezalarına çarpıld.,..ıuı ma...ua, 
üzur.nde ihtıur )aptıklan maı· 
la.r ela ın~aacre ccuu::.cekt .. r. Yı· 
ne kanwıua brr buıuniıne göre, 
isimıı:rı gazetelerle aeşredııcnk 
ayr.ca tcş'1.r cezasına çarpıla -
ca.ı...ardır. bU mıuıcvi ceza da 
bay h a;;ırdır. 

G.ıçen.er.ıe, yine bu sütunlar
da ÇlJ<.an b.r ya.ıınızda, g.zli de
pol:. r.ta, hatta evleroe mal sak
la.nııınasına miöaade cdılmeme· 
sıni istewu.şlık. Uy ı.baıu.a bir 
nıaddesı, memurlara yaınız ala
kaıiar tacir.lerin dei".1; o.ıı.arla 
suç ar1Ju.h"ı eUı.IU~rınden şüp
he ed..lenlerin de nıajı;au, depo 
ve evlerinde araşlı.rmaıı&r yap -
malı. $llıııhıyelını verdı&ıne gore, 
ptyas<ı.o.aa mal !Dplay •P sakl.ı.ya
™ fıatJarı yükseıtmek imkinı 
da ortadan kıılkacakl.ır. 

Uülüa, liyiba, ibtıkir deni -
len i.r.ıe başr.aldırtııu) acak bü
tün teli.birleri almı~hr. Büyük 
Millet illı>e.llsinin, biıtün mem -
ıek.et.n ı.ort guzle beklediii;i bu 
kanunu bır an enel çı.kararak 
muhte!...rl,r.n arlık ha!Kl so)ma· 
)arına iııılwin \:e meyuan \ ermi· 
yecegi şuphesızd•r. Lüzum gö -
riili.ırse .:aha şiddetlı kıınunıarla 
ı.htıkar dedıi:ııru.ı tıcan şekave
tın ıasavvurwıa bile im.kin bı
rakmamak mJmkündür. 

&luhte.rcnı Baş~ekil Dr. Refik 
Saydam ile kabi.neı;ine böyı.e 
müt.s..u bir aililıla ihtıkiınn kar· 
şısına dikilmek jm_k inıs;' hrw
ladıkları için, tebrık ve ~k • 
kürt.ıımizı sunnıaiı bir va.ııfe 
adıle.de.rız. 

ABİDİN DAVEB 
n:şEKKliıt 

İkdamın Başmubarrirlil:iai de
ruhde cltit>mdcn dolayı aziz o
kuyucularımdan ıldıj:•m tebrik 
mektup1arına teşekkiırü bi~ v~· 
zife bitirım. Muhtercıu karilcrı
miu teveccühlerine layik olma
ğa çalışacağım. !"ütü~ y~zılar&m· 
da her zamankı gı bı, ırullcl \'C 

m;mlekelc h.i2mcl emeli, tek he
def ve ll"ayemi teşkil edeeekt;r. 

A.D. 

SAGLI" 
1 eh:ikeli hastalı.dar 

EiTçok mühim ~Mtalıklar va~
dır. Buniardan bır kısmının hu· 
kümele haber verilmesi e\'vela 
mecburi sonra da teda,·i bakı -
mından faydalıdır. Bunl?n bü
tün ,.atzndaşların bilmesi lazım
d&r. 

1 _ Frengi % - Lohusa hüm-
nıas& 3 - Kuduz, 4 - Bulaşık 

beyin hümıuası, 5 - Veba. 6 -
Kanlı basur, 7 - Ruam, 8 - Tra
}\om, 9 - Kızıl, 10 - Koş palazı, 
ıı _ Lekc1i büınnıa, 12 - Tifo. 
BunlMı hükumet tobibine ha

ber verirseniz etrafa sirajetine 
mani olıınwııız. 

Sıvas ve Samsunda 
dün de zelzele oldu 

Uyük fefôketin 
hariçteki akisleri 

(llat taralı 1 inci sa:rfı,nuaü) 
!ine başlanmış ••r. 

Bu akşam hususi bir felaket
zed<: treni Malatyava harekeL et
ı.. Bu trende I>ivrık, Malatya, 
Adana, l>ıyarbakı.r'a gidecek yol
cular vardır. 

Bugün yolculuk icin vesika a
lan ve Erzuruma ııid~cek olan
ların miktarı 1500 kişiye baıı_ğ 
o.lmustur. Yarın ve öbür giln de 
2 tren yerine 3 veva 4 trenin kalk
ması ihtimali vardır. 

;soo yataklı Kızllay hastanesi 
faaliyete başlamışL&r. Bu ·büyi.ık 
yardım, feliı.ketzede' 0rin yüre -
{!ine kuvvet verdi. .ôu;ıün 127 
kisin n pansumanları yapıld.ı. 800 
kisilik ameıe kuvvetiyle araştır
malara devam edıl-di. İkıs1 sal, 
250 si ölü felü.etzede enkaz al
tından çıkarudı. Hastane.ve 3l 
vatandaş yatırıldı. 200 amele d< 
yardun için· D.vriktcn gelmiş
tir. 

Telıırafhane hususi fakat kı
sa te!ıırafları kabu,e baş}amıstu 
Posta da .varın başlıyacaktır. Bu 
;ıünden it.ibaren .F. rumuzu ile 
anılacak olan felaketzede trenle
rinin birincisi 332 kısi ıle yola 
çikarı.lmıstır. Yarınki posta. t; e 
niyle de Ankara !stikameLine yo. 
cu vardır. Bu sekildeki nakliya 
ta devam edilecektir 

Erbea tıe mülhakatında 921 
ölii, 585 ııaralı var. 

TOKAT. (LKLJAM ?vıuhabirin
den) - Ternızleme ameliyesine 
devam olunnıakLadır. Erbca ka
zası ve mülhakatında bugune 
kadar ölü miktarı 921. varalı 585 
ve vıkıian ev adtd.ı de cem'an 
2276 olarak tesb t edilmiştir. 

Dahilıye Vekili Faik Öztrak 
bu mıntakadaki foliıketzedele. in 
yardım ve iskan iş.erını tanzim 
için ;ıereken tertibatı almakta
dır. 
Sıhhiye Vekili Alataşda Nik

sardaki tertibatı bizzat aımakta
d.ır. 

H. CAN!K 
Koyluhisar ve köyleri11cte 
l GıJ7 öh1, 191 yaralı var. 

SiVAS, 3 (İkdam Muhabirin
den) - Koyulhisar ile yapılan 
telefon muhaberesi neticesinde 
tı.l(renildiiı ne göre, kaza me: -
kezinde 370 ölü, yuiı.arı kale 
kö\'ünde 263, aşağı kal-c karyesine 
bağlı sekiz köyden yukan, .Kü
rede> köyünde 81, ö.ü ve 30 yara
lı, caşağı Kürede• köründe 32 
öiü 35 yaralı. Kovana köyi.lnde 
14 ölil, 6 yaralı, Sukun kö) ün
de 29 ö.ii. 8 yaralı, Tat.ar köyün
de 34 ölii. 21 yaralı, Karaa.l(aç 
kövünde 49 ölü, beş yaralı. Sıva
sne köyünde 219 öiü. 41 yaran, 
Arpacı köyünde 92 ölil, 39 ya: a
lı, inbat köyünde 19 ölü. 7 vara
lı ki mınLakada cem'an 1607 ölü 
ve 191 yaralı vardır. 

5.vasta 11iae zelzele oldu. 
Bugün Sivasta saat 14.55 de 

üç saniye devam eden hafif ve 
Zara kazasında bes defa haf f ol· 
mak üzere zelzele kaydedilmiş -
tir. 

1/1/940 tarihine kadar Sivas 
ve millhakalında cem'an 1170 ö
lü, 311 varalı, 1214 yıkılmış ev 
ve 102 hasara uğramış ev kayde
dilmishr. 

Bu rakamlara Koyuluhisar ve 
mülhakatındaki zayiat dahil de
ğildir. 

Sivas nümune hastanesinde 
emre intizar eden dördüncü ve 
beş nci sıhhi imdat heyetleri be
raberlerindeki malı.eme ile be
raber Toltaıa hareket etrnislcr
dır. Sivastaki Kızılay deposun
da bulunan pansıman malzeme
sivle tıbbi eczanın Tokad'a gön
dcrilınesine devam edılmekle -
dir. 
NURİ DEMİRAGIN YARDIMI 
Nuri Demiraii zelzele feliket

zedelerinc iki yüz yirmi çadır, 
dört viiz yirmi cuval un ve bir 
çok viyecek eşya J?öndermlştir. 
Bundan baska Uemiraı:t, yanına 
ı!Dktor ve eczacılardan müleştt.
kil sek z kisilik bir heyetle Er -
zincana gümi.şLir. Bu heyetin 
yanında bir colt tibbi malzeme 
de vardır. 

Ne-Na. 
. Samsun ve mülhıık4tıı.\ n 

zaııiatı 

SAMSUN. 3 (İkdam Muhabi
rinden) - Bu ııece üc zelrele ol
du. Çarsamba kaza merkezinde 
evvelce bildir hniş olan 21 öıü
den başka enkaz altından daha 
4 ölü çıkarılmıştır. Bu kaza mer
kezinde 12 si ağır o>mak üzere 
87 yaralı vardır. Kaza kövlerin
de evvelce bildirilen 14 ölüden 
ba<ka. dôrt öıu daha cıkarılınış
tır. Köylerdeki yaralıların mik
tarı 46 ya balij? olmuştur. Bu 
ya:alıların tedavilerine itina o
lunmaktadır. Kaza merkezin
de 168 ev vıkılmıs, 158 ev de ha
sara uiuamıstır. Kazanın köy -
!erinde yıkılan evlerin mecmuu 
371 hasara u"ravanların adedi 786 
dır. Vilıivet dahi!indekı telı:raf 
volları ttmir edılmekled r. Ge
len va:-dımların felaketzı-dt>lere 
tevz:i!:.e devam olurunaktadır. 

GİRESUNDA 
Giresun, 3 (A. A.) - Bul({ln 

vilayette hafif reizele his>edil • 
rnistir. İstanbuldan geten sıhhi 
imdat heyet ile beraber bir çok 

0

eşya ve lcvaı.m yard•ma muhtaç 
olan mınıakalara scvkedılm.i.ş • 
!erdir. 

AMASYADA 
Amas1Ja, 3 (A. A.) - Saat 7,36 

da Amasya merkezile Ezme na~ 
hivesinde ve birisi ııece yarı.sı, di
j!"eri sabaha karsı olmak uzere 
Sulu nahivesinde iki zelzele kay
dedılmislir. Civar ya;dım ko
mitelerinden gtınderilen nakit ve 
killlivelli miktarda yiyecek. ve 
..;vecek, felakeLzcdelere tevzı o
lunmustur. 

YOZGATTA 
Yozaat, 3 (A. A.) - Pazarte

si ırünü burada bir hareketiarz 
du ywmuş ise de bir zarar yok
tur. 
AkdalJnıadeni ver sarsıntmnın 

sebep oldu~u zararlar hakkında 
ahn.ın haber kaza. nahive ve kö\· 
!erir.de, 90 evin yıkıldığını 20 ev 
ve ahmn da hasara uğradıl:ını bil 
dirmektedirler. 

SAFRANBOLU!JA 
Safranbolu, 3 (A. A.) - Bu sa

bah saat 1.55 de burada iki !lıl
nive süren bir zelzele olmuştıL. 

ÇANKIRIDA 
Çankırı. 3 (A. A.) - Dün 16,5C 

de burada bir ver sarsıntısı du
y.ulmu.•tur. Hasar yoktur. 

7 Mahalleyi gö
türen müthiş sel 

(Bq lamı 1 lııcl P:rtada) 

vıi?ını haline gelmiş bulunuyor. 
Fevzidede, Şevkiye, Hamzabey, 
ŞehmüHü, Atarive. Dere ve 
Orta mahalleleri kamilen sular 
tarafından sürüklenip götürül -
milş.ür. Enkaz halindek bına
lar da yıkılmakLadır. Su bas
kınına u,iıc ayan on köyden bir 
kısmı ile muhabere temin edil
mişlir. Bu arada azaltı köyün
den de haber gelmiştir. Kaza 
merkezinde sı.-ndiye kadar elli 

·k sinin öldüi?ü tesbit edilmiştir. 
Suvun sürü~l~yip ııötürdüj!ü in
san ve havvan mikLan henüz 
lcsbit edikmcmi.ştır. Su ııece ya
rısından sonra yük.selmi.ş, sa
baha karşı az~mi had:lini bul -
mustur. 150\l den fazla ev yı -
k:uruşt:r. Bazı adaıar teŞ"kil e
den kısımla.. daki halkın kurta
rılmasına devam olunmaktadır. 

Mu.sta!a Kemal Paşada yapıımış ı 
olan seller. suların az"ınca sav
letıne saatiarca mukavemet et
miş bu sayede <ehrin ve hal.kın 
büvük bir feııiketten masun kal
ması mümkün olabihnişlir. 

Fakat, nihayet, setler yıkıl • 
mıs ise de, sular kısmen tahri
bat yapmıştır. 

Bursa valisi Refik Kuraltan. 
seylao sahasını ve harap olan ma
halleri gezerek icabeden tedbir· 
leri almaktadır. Kurtarma cy. 
!erinde polis komiseri Cevdet, 
pek büyük yararlıklar ı:östere
rek halkın imdadına koşmak ·c;in 
üç defa boğulmak tehlıkesine 
maruz kalmıştır. Civar köyler 
halkı kadın erkek hayvan ve 
aıabalarla birlikte seylıip ırun
takasına koşın~lar ve yardun et. 
mi.şlerdir. 

Bursadan her gün ikişer bin 
ekmekle muhtelif zahire ve yi
yecek ııetirilerek halka da~lil
maktadır. Buııün Mustafa Ke -
mal Pasada halkın kurtarılması
na bizzat nezaret eden vali, Ko
raltan'ı gördiim. Bana &unları 
söyledi: 

•Müsterihim, cünkü, setler ol
masa idi ve bu kadar zaman su
lara mukavemet etmeseydi, fe
liıket pek müLhiş olacak kayıbr
mız belki on bini bula.caktı .• 

Manisa, 3 (A.A.) - Manisa -
Akhi:sıar şosesinin Saraçoj!lu ve 
kapaklı köyleııi ara.smda 50 met· 
re kad(l.I" bir kısım &Ular tarafın
dan bozulduğwııdan münakıallit 
durm~tur. 

Bir bağ damından oturan bir 
köy fü gUıılerder.k:ı<! i su i<;İllde 
ka:ian damın y ..lulınas.Je enkaz 

ı ı.ll.u\da kalarak öım~ ayni dam-

ı 
da bulu...-.an valıdesı ile kard·e~i 
var:w olarak kurtarılmış ve has-

• taheneye y&tınlnıı.şlaroır. 
1 Manisanuı Mahmudiye köyün-

de birçok evleruı y>k.dc:iığı ve köy 
de yıkilınryan pek az bJıa kal
d;ğı ve o.uz beş hane halla.um 
Karaağaçlı köyüne iltica ettik
leri b.ldiriliyor. 

Vali ve Beled·iye Reisi Lutfi 
K.ırd:ırıın rei.1!.t.ımdıekı. :b:Bn'bul 
bliyülı. yard.ı.ın komiLCsi; dün zel· 
zele feliıke.zedeleııin oldugu gi
bi Mustnfa Kmalpaşa, Karacabey 
havalisıııdeki büyük sel.kırden za
rar gören sevliıozede kanleşleri
mize de hemen yardı.ma karar 
\"Ermiştir. 
Hadınıköyünden bir 

ve i>ı.hkam müfl'E'zesl 
akşam t>vlap mınt.aıı· 
k.e t et.m:jür, 

<Bat taraf• 1 inci sa7fada) 

zere 600 Mısır lirası teberru c• 
mıştir. 

Ankara, 3 (A. A.) - Surivedeo 
ki dost Fransız askeri kumanda"' 
lığı Kızılava üç yüz cadır ve 5000 
battaniye hediye etmiştir. 

Ankara, 3 (A. A.) - Dost 
Fransız hükümeli Su:iveden he-
d ye edilecek çadırların mübava
ası kin Kızılavın emrine 200 
bin Franklık bir kredi açın~ 
tır. 

Ar.kara, 3 (A. A.) - Dost İn
~ .ausu tarafından Hayfada 
~• vuz büyük çadır teberru edil· 
mistir. 

Kudüs. 3 (A. A.) - B r ı;ok 
Filistin doktorları ta:afından hiz. 
met teklifinde bulunulması üze
rine, Telaviv Belediyesinin ve 
Dadasa hastanesinin b r heyeti 
Türkiye konsolosuna müracaat 
ederek Anadoluda zelzele mahal· 
!erine sıhhi heyetler gönderil • 
mesini teklif etmişlerdir. 

D ğer taraftan. Havla Beledi
vesi de felaketredeler için 100 
Filistin füası vermiştir. 

hakikat 
(Bq larafı 1 IDci u7famızda) 

ralıi.ar arasında biri 10 d.-ger i 5 
}a.ş~ iki çocuj!unu kaybe -
den ve .ır.ucize kıalıilinrl-en en kü
çük yavrusu Güvenç ile beraber 
kuIT.ulan mühendis Avhaı::n zev· 
cesi Bayan İsmet te vardr. 

Gecelik elbisesile hayııtm. kur 
taran ve ayni vaziyetle dün ak
şam İslanbula gelen Bııy•ın ismet 
felakete uj!radı.kta.n b.r gün son
ra Elrılmcana gelen c,ı mühen
dis .(_·;han ile buluşm~ ve btra
ber ıstanbula gelmi·ı ır. 

Muhtelif yerlerinden o;dub;a 
ağ"ır yaı:aılar al.ını.ş olan Bayan 
ismet dün gece trenle ~kiı ~en 
sonro 1stanbula geçmı.-; ve hu· 
susi bir hastahaneye 1-al<iırı.la • 
rak tedavi alt:na alınır.ışt.or. 

Erzincandan wlen mühend:S 
Ayhl!)l şöy~ anki yor: 

- h.e; görüyorsunuz, bir ka
rmı ve b.!" çocu~la geleb.1-
diın. Beş yeşlillda b:>r kız çocu
ğumla on ya.şı.n<ia bir oj!lumu 
Erzircandalri evimin bahçesine 
gömdüm. 

Ben, hareloeliarzdan beş ııün 
evvel bazı ~t?l'irnin tesv.yesi i· 
ç;ıı 1stanbula gelm;şt.m. Refi -
loamla üç ı;ocuiıumu ve bir hiz
metçimi de Erzincanda bırakmış 
tını. Senebeşırula. orada buıluna· 
cakt~-n. Boluya j(ittim; bır gece 
kala m, ertesı gi.ın h9reket.arz 
olduğunu Enincarun hiılı. ile yek-
san okiu/('llııu radyo v&SJ ası:~ 
öğrendim. 1s.ıarrbula dönmeden 
derhal Enincan yoıluıı.u w.ıtum. 
Yollar karla mesturdu. Bazı yer
lerde köpruler bozulmuştu. Y ı
ne b;rn yerlerde yollar açllmuı· 
tı. B..rkaç metre derinlikte çö
lreıı. arazi çukuı:ı,arınd.an duman• 
!ar çı.kıror, sular kayn.yordu. 
~ yerlerde tren yakı.na daj!" 
dökü.ntüsü olmuş:.U.. Fakat; et
raüan yetişen imdat kuvvetleri
le bir yandıan tamirat y.:rpillyo~ 
ve yollar açı.l.ıyordu. Nit'0k.im yoı. 
lıaır açı.lmı:ştır. 

Nihavet, ı;ocuklanrnı ararna~a 
ç>ktım; evimin bulunduğu yere 
varO>m .. Yık.ılmışLı. çocuklar.mı 
arad..ın ve im.dadı sibhi çadırnda 
buldum ... Fak.at; üç çocujiurndan 
ikisi yoktu. 

Mühendis Ayhanaı refikası B .. 
yan İsmet te şöyle anlatryordu. 

- Hareketiarz gecesi, yatıyor
duk. liüyük bir taraka ile uyan
dmı çocuk.lanm yamında i:di. Bir
denbire ne olduğumu ~cd:rn. 
Koynumda ya.an en küçük ço
cuğu.ın Güvenç ile olduı:tumuz 
yerele ilaııtimışıq1, ev y :kılın~ 
Ortalık: sallanıyor, ortalıkla ş.d
detli bir rüzgar esiyordu. Küçük 
çocuğum Gü vençe bir 1if!Y olma· 
mıış ,alnız ben yaral&ilmıştım. 
Ev nasılsa üzerimize y ..ki.lma • 
IIlJ!itı. Tek kat olan ev.mizin du· 
varlan bana yı.lulrnıştı. 

Fak.at, yaru.ınd.aki od'3<iıa hiz· 
metçiltorile ya.an d.iğer ~oouk • 
lanın enkaz alLıında kalm-Şlardı. 

Gecelik entarımWe olduğıı:m 
;.çin ne vapacağıml şaı;ı.rdım. H•
va ııon derece soğuktu. Bereket . . 
versin yorgan ve battaı:ıye var-
dı Yataj!"ın üzerinden bunları al• 
dım çocu,2umu ba((tur..a bast.m. 
Avazmı çllttıjı kaıclıar d.ğer .ço
cuklarunı bı>lmak ıçin evı.mızın 
bri y,.ndan ve yıkı.lan enıka=a 
bai!"mağa başladım. 

_ Sevinç luzım, Twı ol!hım. 
' Bajhnyordum. F.aluıt. ses sıa
oo yok'.u. Etrafımda kacanlar ın• 
liyenler vardL Komşulıar~ fer 
yadı, yer in ı;an.ıı>tlfi. çoc arı
mın se-s vermeınesı ben· çılgına 

anı· ti. Bütun gt'<..-e sab<lhia
çev~ ajiJıa,d.ı.m ve, bağ:rdım: 
rıa _ Sevine kızım! Tur.ç oğlum! 

Heyhat! Ses yoktu. Kocamda 
baş zııda defı.udi. .3al:>ah . or
talık dch:;etli roaukıu. Hor taraf• 
tan bir inilti, her ta.raftan bir a-

f ,_,, e iyordu. 
o ııeçmedi. imdat kuvwtle

ri vetisti. İşte; kurıtıL'duk. Allah 
büvük milleL'rııize. onun hülı.u
ııetine sağlık versın.. 



IA.TP'A - • 

Şeker hastalıklarına ve diyabetlere ve zayıflamak . istiyenlere 
360 altın madalya ve nişanlarla dUnyada eşine tesadUf edilmiyen bUyUk mevkiler kazanan, birinciliğ i diplomalarla tasdik olunan 

HASAN GLÜTEN MAM.ULATI 
Taze!W ve nefaseti ve 1&n'at' sahasındaki mPvldinl l-f1h8988 ıılütıen mikta:rının fazlalııtı •ebebile bütünpfyasaıda ne kıadıır ecnebi glüten mamulatı varsa silip süpilrmüştü r. Meşhur Fransız ve Yunan marlıaglfrten ~ulAtt Tliırldveye 

Mele!nez olmuşlar. Hasan t:lüW!n makarnası, şehriyesi, bisküvit, un ve sair bütün müşteriler seve seve kullanmakta ve her şeye rağmen mutlaka Hasan markaS1nı tercih etmektedirler. 

HASAN Deposu: Yeni adresi, Bahçekapı Beyoğlu tramvay durağı karşısında 

Harunurreşit Kayseri kalesini ele 
geçirmek azminde idi 

Fakat, izzeti ıııefsi yamlarıdı. 
Gururuna darbe yiyep Harunür
reşit ne askerinin bileti ruhiye
ai.ne ve ne de mevsimin kış ol
duQ'ıma baktııtı voktu. 

Seter emrini vermişti 
Sefer olacakıı .. 
Hiddetinden küplere binen hü

Jrumd&r bu .sefer• ke~imesin -
elen başka bi.r şey düşünmüyor, 
kulakları başka kel me işit
mek istemıyord.u. İlk h.z ola -
rak ve bizzat kendi idaresinde 
olan ordu Arao topraklarını Bi
zans ordusundan temizledi ve ... 
ve önüne katt:P.ı bu orduyu 
tiı Kayseriye kad<rr takip e . tı. 
Fakat. Kayserive gelinoe iş de
Jfüti.. 
Düşman kuvvetleri, müstah -

]<Pır bir mevki haline l!etirdikleri 
Kayseri kalesioo sokulmuşlar, 
ve lt<ık>yi muha!a:oa.ya karar ver
m ••l-erdi. 

HarunürTeşit ise bu defa ·Bi
zans köpegı. d-euıı?i b;nnci Ni
sefor'a son ve kat'i darbeyi vur
mak istedi.ki için her ne bahası
na olursa olsun l(avgeri kalesi
ni ele geçırmek azminde idi. 

Ancak ve her şeyden evvel 
orduyu bu muhasara vaziyetine 
ikna etmek lazım<lı .. 

O za.~ •. ., L .. .,.;~ - dafm.a vazJe
n ve keyf kin haTp eden, kış 
mevsimind ... d~ t.n Adl.'ı ve mu
hakkak •a. . ..,.:.i yü?. üstü 

· ı.kııı dönen Arap ordusunun 
bütün zaoı ..... .-.ııı.n, kumandan
!:.:- nm fikir~c .. ı dümıanı Kavse
ride bırakmak ve gerisin geriye 
donml'ktı .. 

Harunürre•it ordu erkanını 
çadrnna topladı. 

Hepsine biııaben harp etmekte
ki maksOOı arua>tı. Onlardan da 
fikirlerini sordu. j 

Bir çokları, işi bahara baak-
n1e& tAvsive eı~r1 er. : 

Halifeden korkan ve onun hel'o' 
çebadiıba.d harbe karar verdiğini 1 
b.ıcı:uer de: 

- Hırvır .. Dediler, buradıa ka- 1 
fal':" ve düşmarn bize teslim ol-
rnaga mecbur edel:m.. I 

- Pelı..i .. Bunun için ne yapa- I 
lrm? .• 

Bu fikir Harunürreşidln hoşu• 
nıa gitti. 

- Pekala .. Pek münasip, dedi. 
Derhal harekete g~iniz. İnşaata 
baıılansın ve burıada Arap ordu
su için bir şehir kurulsun .. 

Bu usul, yeni bir usul değildi. 
Ta eski Romalrl&r zamanında 

da kuvvetli bir düşman Juıırşı -
sınd.a tevessül edilen, tecrübe o
lunmuş usullerdendi. 

Ceza:ııden bugün bile harabe
leri görülen ve bu hara:beler sa
yesinde ma-zinin muazzam bir 
şehir hayalini canlandıran (Man
sure). Romalılar tarafından harp 
hilesi ola.rak yapılmış (muhasa
ra şehirlem) OOıen birini teşkil 1 
ed~r. 

Ha.runürreşit işte bu usule mü
ııacaat etti. 

Asker, Arap ordusu, Kayseri
ye hücum ede~k yerde, şehrin 
karsısında yem bir şehir inşası
na kovufdu. 

B!r kıs.m kuvvetler de topTa
ğı kazmak, bellemek, halife 
ordusunun iaşesini temin edecek 
erzakı ve mahsulü yetiştirmek 
için eltin işleri ile meşgul oldu
lar. 

Bu gayıretler Arap ordusıına 
yenı v mar'fVİ bır kuvvet verdi. 
Artık herkes anlamıştı ki Ha

runürıreşit bu defa B:zanslılan 
adam akıllı lepelemeğe azm et
miştir .. 

Esasen Münadiler ordu için
de Emirülmüminin Kayser.i lra
lesi cinünden şehir teslim olma· 
dan ve şehri zaptetmeden ay-. 
rılm-ıyacaıtını ilan etmişlerdi. 

Bizanslılar, Arap ordusunun 
bu hazırlığını ve hele kendi şe
hirkri kaırşıs:.ndaki yerJ bir şe
hir inşasına başh:dıklarını gö
rünce büyük bir teessüre ve ye
ae düştüler. 

İlk günler kahramanlık gös
termek istediler. Bir kaç çılcş 
yap:ılar. Fijkat bu çıkışlarda 
hetısi de Arnp ordusunun y~ğ
mur gibi yağan okları altında 
kırıldı . 
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SOLDAN SAGA: 

l - Sarmaş do1a.ş, 

2 - Arkadaş - Kırınızr - İşa
ret zami.ri. 

3 - Meşhur bir semt -Namu-
sun eşi. 

4 - Tamam - İlıe. 
6 _. Allah - Sual. 
6 -·Ne yaps.n! 
7 - Beraber - Aptal hayvııaı. 
8 - Hece - Kışın zevki - Rü-

ya gönneğe yarar. 
9 - Ahmak - Mısırdaki sehir. 

10 - Llzım - Vücudün Wtira -
ha ti 

YUKARIDAN AŞAÔI: 

l - 3ert - Rahatsız 
2 - Suyu fazla pilav. 
3 - Hl'4'ptıe !azım - Kalk tıo

rusu. 
4 - Yemekhane -Aptal hay

van. 
5 - Sonuna T gelirse kıya -

met - Kıır.ın.zı. 
6 - Hayat suyu - Bi:r nevi çi

çek. 
7 - Meşhur bir vapur. 
8 -Tamamen. 
9 - Palto - Sonundaki olmaz

sa gebeş. - Şimdive kadaır Bizansliliı<r 
b!zi hep kıs mevsimir.de harbi 
b·rakrp dönüyor zannediyorlar. 
E!!er b:z şimdi burada, bu Kay
ııeri kalesi karşısında kalacak 
dönmiyecek ve sanki ilanihaye 
birleşecek imi~iz gibi bir vazi- : 
yet ahrsak düsman fütur geti
rir ve teslim olur .. 

Nihayet Bizamlılardan genç, 
g(izeı ve Helgıoı gıoı k"uvve< b.r 
deıikanlı. arkasında, çelik zıh
tan elbisesi ile cins atının üze-
rinde tek • başına Kayseri kale
sinden çıkt. ve gök gürler gibi 
bir sesle haykırdı: 

1 10 - Sulu - Aııgoda saklamak 
miınasma gelir. 

Derhal askerimizi burada ba
rındıracak yerler yapmıya ve hat
ta .k~bi\se kıslamak üzere Kav: ı 
se:-ının karşısında avrı ve yenı 
bir şehir insasına başlıyalım .. 

- Ey Arao ordusu ... Epey za.
mandanb<.>ri Bizans ordusu ile 
karşı karşıya bulunuyorsunuz. 
Boş vere kan dökmekten ise ve 
kendi kuvvetinizi anJamak için 
teK basına benım karsıma ı<"ı
n!zden bir değil, on kişi, yirmi 
kişi çıksın. Benimle yirıniniz 
birden boy ölçüşünüz. 

(Arkası var) 

rl-l-:-:--:A~z=-R~E~T~;-------

U H 
YE.zan:Ziya ~akit 

Evlerinde, dini ayinleriırıi se<'

bcstçe ifa eyliyecekleııd.~. İbadet 
68>311Eırin<le ve k€Jldilcrin~ mü
barek ~nkorde kilis>elerine d 
vam edebilerek1e..'"Clir. 

Resulü Ek.rem efendi'llliz, ruh
~n he~tine bu vaat..erde bu
lunmakla bera-ber, müslıiman 
beldderindeki (naip) !erle is

lfun hak;miyC'li altmda: yaşıyan 
kabilek.re .de bu maddEo1eııe rıa
Yet hakkinda kat'i eınirlei" ver
di. 

* (Allah) taral "n kendisine 
ıtevdi <!diılen (risaJ.etı ~iiesini 
dahiyane bir siyasetle ua .·?n 
Resulü Ekrem eJ~ndiıniz, ısıa
miyeti A.tıa.bistan kıtasın<la 
kökreştirdikten sonra, bu mu
ladde:ı vazifeyi yer yüzündeki 

ET 
T(frika: 118 

b'utün !nsa:n~ara teşmil etmek 
z:ıır.oönın.n 111.'!.!<liğinc hükrnetmiş
tı. Bunun içindir ki (dini islamıı 
iıkını;ümw bir hale ge.irmek i
cin derhal büyük teşebbüslere 
girişti. 

Bu teşebbüslrnn en mühimi, 
Arabistane müc,. vlr olan millet 
ve devletlerle mün~bata giriş
m~kti. Bu da, (zMi ~kdes) !eri 
iç.in güç bir sey değildi. Çünkü, 
artık (ismi piık) l>e>ri hN tarafa 
infüa.r e~miş .. İslamiyetin ııün• 
den güne kazandığı feyiz ve in
k~af İran, Bizans ve Roma hü
kumetlerinin pavitaohtlarına ka
daır yayıla:mk, büyük akisler 
husu1e getirmişti. 

af"ıa'Jti Zişan efendimiz, bir ta
r e~.lil\!!;re ve süryelere de-
vam 4 ; iter taraftan d.a 

DOKTOR 
Feyzi Ahmet O naran 
Clldlye ve Eiibrevlye mi!tebu!l51 

Pazar hariç her rUn sabahtan 
ak,am" kadar 

Adr .. : Babıiill Cafaloflu 
yokuşu köşesinde No. 43. Tol. 238!:9 

harici siyaseti büyük bir dikkat 

1

. 
.ve eh~mivetle tak:p buyuruyor
tardı. Arabistana mücavir olan 
ko~u devletlerin iç ve dış va- 1 
ziyetleri. vekdiğeriyle siyasi ı 
rnü.nıısebetieTi, düzgcin hır vazi
yette değlldi. Iran, an.ar~i için
,;e idi; B'za.-,slılar da, korkunç 
iıkibetlere dayanması muhte
mel olan c;et:n b'.r mezııep mtiLa
deles!ne girişmişlerdi. 

Ayni zaımanda, İran il~ fü
zanslıla:r aras nda kanlı bir mu
harebe cereyan et.ıniş.. HPr iki 
t.ır.ıf da bir hayli telefat verdık
ten sonra, harp Bizans.ılar le
hine olıanak neLcelenmişt;. 

Rewlü Ekrem efendimiz bü
tün bu milli ve dini kaynaşma
la.rın hakiki mahi}'<'tleııini tamıu
miyle Öğrendiler. Ve bunları in
~den inceye tahlil ettikten 
son:rıa, arbk yüksek tasavvur
laırının ta'.bik zamam geldifıine 
kanaat get::rdiler. Ve dertı.a.i fi
liyat sahas:na geçtiler. 

R:saletmeap Efendiımiz, lroca 
.Aa-abistaın kı·tasmm mühim bir 
krsmına hakim olmuştu. Ve bu 
hakimiyet alt;nda, - kendi1eri
ne d inen mmbut· olan - ehli is-

B. M. K. (Es
ki<ıehir) - E
nerjik bir tip, 
Azimkar
d-r. Hel'k-ese i
yil'ok yapmak 
ister. Kendi !si
le =ııul olur. 
Arlmlıaşlıığı çok 
iyidir. 

* KADİR (Kem 
ya) - Çok dik
k2ıtıliı zeki bir 
ti". Kend~i -
r..e çok güve -
nir. Okıınıağı 
sewır. İyilikıten · 
zzvk al r. /1- · 
kada•ıarma kar
şı c;ok hagu~. 

* 

* HALİM YA
YAR (Bakır -
köy l - İyi kalb
li.dlr. Hel'kese 
yardım et.mek 
hı.er. Er.-ıriik -

1 
tir. AzirnkÖ!r -
o;ır. Kenı:!isi.noe 
rok ııüvenir. Ze
kidir. Arkadaş- ı 
lı~ı iyidir. 

--------~ 
1stanbuı Asliııe Dördüncü Ti

caret Mahkemesinden: 
Bevazıtta Tavşan Taşında En

five"'i sO"kaı71nda R No.h h~n"de 
mukim Servet Ayrah vekili avu
ka. Asım Sorızon ıaralınu.;ı. l.ı.· u.
at Karzek) (Yusuf Ziya) ve Ye
ni Postahane civarında Bolu ote
li müsteciri İshak Hilmi Aln Ka
va aleyhlerine arılan rno lira i
car bedelinin hini tahliyeye ka
dar isliyecek mebaliğ ile tahsili
ne mütedafr davadnn dolayı müd
deaaleyhlerden İshak Hilmi Alp 
Kayaya gönderilen dava arzu
hal sureti bila tcblii! iade kılın
mış ve bu defa H. U. K. na 141 
inci maddesine tevfikan yapılan 
ilanen tebligatı müteakip muha· 
keme günü olarak 19/1/940 cu
ma saat H tayin edilmiş oldu
ll:undan davetiye yerine kaim ol
mak üzere keyfiyet ilan olunur. 

(23207) 

lamdan bı?Şka muh~lif dinlere 
s;i]'k olan muhtel:f kavim ve ka· 
bile'.er bulunuyordu ... Bu itibar
la Resulü Ekrem efendimizin 
c:,mani mE.'Vkileri, tam mana.
siyle bh- (İmo~rator'J dan başka 
bir sev dei!ild . Fakat, Nebii Zi
şan cf2ndimiz, böyle c·smani bi.r 
hükümdarlık sıfatını iktisap et
mPve asla temayül ve rağbet 
.ııöstnrrnedi'ıer. Haiz oldukları 
(Resuliıllah) vasfın:n manevi 
ku<lsivet ve aeametini. bü:ün b~ 
şeri n.:m ve unvanbm tercih 
ett:ler. 

NitıE'kim; harici siyaset ile 
me'!!Ul olmıva baslıyacaklan 
zaman, bi:r mühür kazdırılma
va ,htiyaç hissedildi. Bu mühü· 
rün üzerinde bulunması lazım 
f?clM yazı hakkında. eslıaibl ki
ram arasında bir münakaşa vu
k:ua ııekli. Eshaptan baz.lan, 
zatı risaletoena-hir.in nam ve 
unvanını ifade edecek olan bu mü 
hürün, o devr:n hükümdarları 
t2n·afından lrullamLan mühürler
de olduğu 1<ibi bir takım tanta
rn.lı kelimelerden mürekkep ol
ması fikrindele,dL fakat Nebil 
Z!san ·etendiriı.iz. bütU.n bu fikll' 

1 - Cemil Bey - Kürdilih caz
ka- peşrevi. 2 - Arif Bey - kür
dilihicazkar şarkı: (Niçin ter
keyieyip I{ ttin), 3 - Arif Bey -
kürdilihicazkar sarkı: (Sırma saç
lı yare kim haber versin), 4 -
Suohı Ziya - kürdilihicazkar şar
kı: (Bahçenizde sünbül olsam), 
5 - Rahmi Bey - kürdilihicaz
kar şarkı: (Yetmez mi sana), 
6 - , ..• - kürdilihicazkar şar· 
kı: (Baj(a girdim kamışa) .. 

2 - Okuyan: Müzeyyen Se -
nar. 

\ 

Devlet Deniz yolları U. MüdürlUQünden 
1 - Nıfsl Kadıköy lskelftl dahilindeki büfe 18 K.. ııanl 1140 ta

rihinden itibaren 31 Mayıs llHO yayesine kadar açık eksiltme su
retiyle kiraya veıilecektir. 

2 - Dört buçuk aylık mubam men kira bedeli 834,50 lira ohıp 
muvakkat teminatı 47,58 liradır. 

3 - Eksiltme 15 K. Sani 1940 tarihine müsadif pazartesi l{iinü 
saat 10,30 da Umum Müdürlük alım satım komisyonunda yapıla• 
caktır. 

4 - ·İsteklileıin şartlan öğreıİ m<'k ıcin her gıin Malzeme Müdür
lüğürıe eksiltme için yazılı l{Ün ve saatte komisyona nelmeleri. 

(10889) 

lstanb•JI Mın taka Liman Reisliği nden : 
Mıntaka liman reislikleri için makinesi de dahil olduğu halde üç 

adet yeni motorbot inşası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. Tahmini bedeli 9600 .dokuz bin altı yüz• lira % '/.!! 
teminatı muvakkatesi 720 cyedı yürmı. liradır. 

isteklilerin teminat makbuz veva Banka mektuıılarını ve di~er 
mali ve ticari vesaiki mutebernlerini ve bu işlerde ehliyetli olduk• 
!arına dair Münakalat Vekaletinden alınmış ehliyetnamelerivle bir
likte teklif varakalarını 2490 numaralı kanunun 32 nci maddes ne UY• 
l!lln olarak kapalı ve mühü:lü zarflar icinde eksiltme !(ünü oinn 
5/l/~40 perşembe günü saat 15 t.,n bir saat evveline kadar Galatada 
Rıhtım üzerinde Mıntaka Liman Reislil!i satın alma komisvonu ri
yasetine vermeleri ve şartname ve resimleri almak istiyenlerin ida-
re şubesine müracaatları ilan olunur. (10586) 

iSTANBU L EELE Di YESiND EN 1 

lstanbul Mıntaka Liman Riyasetinden : 
Riyaset için müc<'ddeten yaptırılacak ıiç motorbotun münakasa

sının 5/J/940 persembe olarak ilan edildilti görülmüştür. Tarih 
5/1/940 olurı ııünün cuma olduıtu ve münakasasının ayni saatte ya-
pılacajzı tavzınan ilan olunur. •68c 

1 - Zeki Arif - Maye şarkı: 
/Acıldı bahçede .ııüller), 2 - Sel 
i:'ın ır - Hüzam şarkı: (Gecenin 
Matemi), 3 - Şükrü - Hüzam 
şarkı: (Ay öperken suların oynak 
izinde), 4 - ... - Bayati şarkı: l iiiıı 
(Ev serenler serenler), 5 - Halk 
türküsü : IBozlak) 

-

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - Müfredat listcsı mucibin~ 26 kalem muhtelif i>u ..ıı.vat le

vazımı pazarlıkla satın alınacaktır. 
21.15 l\lüzik: Küçük o;kestra 
(Şef: Neciıı Aşkın), l - Rach
maninow : Elegie, 2 - Vittorio 
Giuliani: Yalnız Sana (Serenad) 
3 - Luigini : Mısır Balesi, 4 -
Korsakow: Hint sarkısı, 5 -
Carı Robercht : Vals'ler Potpu
risi. 6 - Tschaikowsky : Ceviz 
kıran balesindrn suit, 7 - Peter 
Freis: Lejyoner Asker (vals) 
8 - Dohnanvi: Düğün valsı. 

22.15 Memleket saat ayarı, A
jan3 haberler:; Ziraat, esham -
tahvilat, kambivo - nukut bor
sası (fiyat), 22.30 Müzik; Bir 
konserto (pi.), 23.- Mü:ı.ik: Caz
band (pi.), 23.25/23.30 Yarınki 
Program, ve kapanış. 

Sulbi: J?· İZZET. Neşrlyal Dlnktörii il 
A. NACI: Basıldıi;ı yer: SON TEL
GRAF BasımevL 

ve mütaleaları reddettiler. Hak
ke-dilccek mühürün üzerinde sar 
dece: 

(Muhammed Resulullah) 
K~l:melerinin bulUıJınlasını ka

fi gördüler . . 
Bu mühür, hali"s gümüşten ya

ıııldı, Ve üzerine, her kelimesi 
bır satır o1mak üzere, Kufi de
nilen körAli yazılarla (Muham
moo Resuhillah) ismi şerüi ve 
unvanı mukaıddesi yazıldı .. Eh
li islam 21rı>Smda, ilk defa olara•k 
kazdmlan ve kıillaru.lan mühür, 
budııır. 

Jlf'5u 1ü Ekrem efendimiz bu 
mühürü ilk defa olarak Habeş 
hukümdıar .na gönderilen ınektıu
ba bastılar. Sonraları da. biribi
rin takiben diğer hükümdaırla
ra 11önd'eııdiklıeri ınektuplaa-Qa 
kuilaıııdılar. 

* Hicreti seniyenin yedinci senesi 
har!ci siyaset işleriyle geçti. Ce
nabı Hak tarafından, bÜtün 
insıı:ıııı1aıııı Haôk dinine davete me
mur olan (Hatemülenbiya) efen
dimiz. mukaddes (risalet) va
.zlle.slı:U Alemşümul bir surette 

2 - Muhammen bedeli 525 lira muvakkat teminatı 39.37 liradır. 
3 - Pazarlık 10/1/940 carsamba günü saat 15 de Kabataeta 

levazım ve mübayaat şubesindeki alını komisyonunda yapıla -
caktır. 

4 - Müfredat listesi her l{Ün sözü geçen şubeden parasız alı
nabilir. 

5 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,a ' 
güvenme pr.ralariyle birlikte mezkür komisyona gelmeleri. •65• 

lstanbul Asliye Dördüncii Ticaret Mahkemesinden: 
Yasef Mayorkas vekili Av. Re- yin olunmuştu. Müddeialeyh 

fik Habip tarafından İstanbul Bernar Rotman mezkür ııünde 
Sultanhamam Yeşildirek sıvacı- mahkemeye gelmediğinden H. U. 
yan hanında Be;nar Rotman a- Muhakemeleri kanununun 401 
Jeyhine açılan şirketin feshi da- inci maddesine tevfikan kendi- . 
vasından dolayı müddeialeyhe sine ila~n gıyap kararı tebliği· 
rönderilen dava arzuhali muma- ne ve ilanın 20 ııün müddetle ya-
ileyhin bir sene kadar evvel hu- pılmasına muhakemenin 31/1/940 
dut haricine çıkarıldığından ba- saat 14 de devamına karar veril-
hisle tebligatsız iade edilerek i- miştir. Keyfiyet teblig maknmı-
lan yapılmıs ve muhakeme ııünü na kaim olmak üzere ilan olu -
olarak da 27 /12/939 saat 14 ta- nur. (23206) 

.ifa etımeok için, muhtelif devlet 
ve miUeUer nezdi.ne sefirler 
görı<lerdi. 

İlk müslüman sefiıri, (Habeş) 
hükümdar (Edham b n bahr) nez
di.ne gitti. (Amr bin Ümmiye) 
isminde oltan bu sefir, Habeş 
Necasisi tıırafından ızzet ve ik
ram ile kabul edildi. 

Amr hiırnil olduğu mektubu 
Nooasiye veııdi. Bu narnei risa
letoeın.ahi, şu mealde idi: 

(Bismillii.h.il'ra hm an irırohim. 
Muh•nnmed Resulfıllahdan, Ha

bes Meliki Necasiye: 
O büyük Allaha hamdıise

na olsun iri o, hiç b!ır zaman ze
val biılmaz. O, her şeye kadiI'
d 'r. Bütün mevcudata galiptir. 
Ve, her şeyi bilir.) 

(Cenabı Hak, enzaı buvurdu
ltu (avet) !erle, şimdiye kadar 
e:elmiş olan Peyııamberleri tas
dik eder •. Ben de şehadet ede
rhn ki, (İsiı) Peygamber, (Ru
hullah) dır. 

(Cetı.ı.bı Hak, (nefh) (!) et 
mek suretiyle nasıl (Adem) e 
lmıh) vw-diyse, (Meryem) e de 
öylece kendi ruhundan nefh ede
.-ek <.t.aı dünyaya gelıni~tir" 

Meryem, piik ve temiz bir ka>
İVndJJI'. 

(İsliım dini, cümle d'İ'lıler:I 
fesh etmi.q'.ir. Ve Cenabı Haık, 
bu din vaısıtasiyle, ker..di varlı
ıı.nu ve birli~ini bütün dünya· 
ya b:Jdirmek vazllesiJıi bana tev
di evlemiştir... Ben, seni, ARa
h;n b'rliitini ve benim risıcletimi 
kabul ve tasdike davet ediyo
rum. 

(Sak:m kiblr ve azamet gö• 
teıme. Teklif ve nasihaıtınu Jııa. 
bul et .. 

(Cenabı Hakkın seıam ve lııl 
da~. ü:zıeriDe olsun ... ) 

Resulü Ekremin bu melı!lubu 
okunurken (Cafer bin Ebl Tal.ip) 
de orodla bulunyorou. 

Necaşi, melrtubu büyük bir 
hömnetle dinledi. Ve mektup 
biber bitmez, derhal Ca!ere dö
nerek: 

- H!c tereddüt etmeden-, İsU.· 
miveti kabul ediyorum. Bunun 
icin ne Y aımıaık liız= ııeldij!iD 
ba>n.a söyle. 

Dedi. 


