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LUYO 
Erzincan ·ve Amasyada da zelzele devam ediyor. Yozgat 
ve Ezinede yeniden birçok evler yıkıldı, insan zayiatı yok 

• 

Erzincan mezarlık haline ge di 
Bir çok vatandaşların _ hayatı kurtarıldı 

·ya·r ı« zengi.iiieri ı :ı; · --- • 

vazifenizi yapınız 
. ~ ...,.__ :::;; .... 

Halıiki ••n11inlilı ifin, dola lııaıalara •alıip o/nıalı 
lıafi defildir; ruh ••n•irıliti de fGrUır. Menıl•ket, 
Türlı sen11inlerini, ••rv•tleri ııe Türlılülr./eri/• mıi· 
ıenaııip yardımlara davet ediyor. 
w;;w;; - =========,,.=="""=-""' 

Yazan: Abidin Dtı.ver 
l\I nılckctin her tarafında zel

.ıele felaketzedelerine Y ardıın 
devam edıyur; rakamlar, her gun 
bırıu; daJıa yuh.scıiyor. Yalııkız 

d uıı -1sıanbulun yaptıgı yar ım . a 
tarı 4011 bıo Jırayı ııeçti. ~~
yardımı da yuz bin parçadan 
ladır. ba-

1''akir ve orta halli halk tad e-
kalarıoıo yardımları Hla az . . ııgın-
iıldır. Yalnız şu var kı, ze . _ 
lerımizin yardımı, ne servet~:;. 
lo ne de zengin olmıyan sııı at 
rın g<islerdıkleri yıi~ek şe~e
ve cıvanmertlık hislerıle ın d ın 
nasip olmaktan uzaktır. Yar ;., 
J,.telerınde daha buyuk ral<a : 
lar arıyan ı:öz.ıeriıniz aradıgıP 
b lu. arıııa ulamıyarak hayal İP • 
Uj;ruy.or, uf· 

lnı:ılterede bugün Lord J'J 
f . ' .,. ıııaın 
ıeıu auını ta~.1yan \,. 1 

111 . . . . b' 11dam 
orrıs ısmınde zengın ır 

vardır ki, hiç şüphe yok lı.i.d•~~ 
lllahati &ervetinden çok , 8 _ 

buyüktür. Mutevazi b.ı' bısık aş 
letçi dukkanı ışletırken Y.a~
Yavaş para kazanarak şimCÜ bu 
C•herenıo otomobil krau olall t 

ı.sa -
adam, muhtelıf insani ına ·on 
larıa şimdıye kadar H ıuM 
İoııiliz lırası teberrü etDl>ş :;: 
b<iylece zamanımızın en seııı 
•---· . . ··er zen -oUJ.bitlll, en ın~anı)etpcl• 
&ıni sıfallarını kazannıışlıf· dar 

liiz de, Lord N utfıeld )<a ' 1 

muazzam servet •ahi.Jıi zeııgıdn • 
J ı..a ar 
er Yoktur; fakat onun, ne etıni 
tuııuaunu bumt"dıgun ser' d k' .... 11 a ı 
.,<>sleren raka01Jarın sonu. 1 · . · ı ka -lılırlardan bırinı ve ikisııı •a 
li.ırıoca kalan nkama yaJıla, n 
servetlere sahip zepgııılerıınız 
•ldui:u mu.hakka· Lır. J\JalLsaıtı Ü 
~ız şahsiyat olsaydı, bir ~~!,. 
ısım sıralıyabilirdık ve bu ısı 
lerin hıçbirııU btiyük raJı•Pl ;~ 
la teberru lıstclerinde görın• ~ 
Bunların Lord Nuıfield gibı, ~r-
n · . p)erın ecı gıbı hayıMever zeugı 
Yalnız lngilterede ve Aıoe~ka -
da Yeti~mediklerini , aradalu •:~ 
Vet ni.beıi muhataza ~dılnı 
•artile, Türkiyede de. civanın;rt 
ve hayırkar senet saJı.ipJcrı u
lunduğunu isbat etnıelerı.11 1 b<>k
lıyoruz. Bütün senetlerini in~a
nı gayelere hasrederek yakıl ar 
Yapan atalarımızııı soyundıın ol
duğumuzu isbat etmek zaınanı ve 
fırı;atı gelmiştir Seneli ıne2ara 
ııötürmek kabil' değildir v•. mu
~YY~n bir miktar zen~teıı 
otesı, adama fazla hiçbır nınıet 
t~ınin etmez. E\·lauarıınızı dü. 
llİnınek hakkımızdır· fal<at her 
§eyinıiz demek olan• nıiJJet • ve 
ınem~eketi düştiııınek te v8;2if,e
·llızoır. Birçok zcnıoinlerınıız. 

servetlerini babaları11dall teva • 
tüs etnıemı~lu, çalışa çabahya 
kazaıımı~tardır. Çocukiarıııın ve 
Yakınlanuııı istikbali içi°. ~e, 
servet dcrcceleriııe göre nıuh~';' 
Paralar ayırdıktan sonra, evla • 
larının da kendileri gibi çalışıp 
daha zengin olabıleccı.lcrıııı de 
dü~ünerek, nıiılet ve nıeııılkcete 
daha fazla teberrülerde buluna
bılirlcr. Dediğimizi )·aparJars~ 
gerek kendi ~abısları ve gere 
'.f iirkliik için bırçok bakımdan 
ıy; bir iş görmüş olurlar· .. "k 

Bir defa dünyada eıı buy~· 
b~ ve saadet olan vicdaıı zev bı
Di tadarlar ki, yalnız baŞJD&, _u 
&sil duyı:-u kese ve kas:ılıırıo ~ı:· 
zını daha 'geniş açtırınağa kalı
ılir. 

S · · vere -onra, zenginlerimızıo 

• 
Dün bir mamure olan Erzıncan bugün bir mezarlık olmuştur 

.Dost milletlerin yardımı devam ediyor 
Sıhhat Vekili Erba-

aya hareket etti 
Romanya ve Mısırda 
yardım konıiteleri 

ceklcri mühim paralarla, harj • 
beye dönmüş olan yurt par~a a: Yozgat, 5 (İKDA..'.1 Muhabirinden) - 27 İlkka- Bükreş, 5 (A.A.) - Anadolu Ajansının · hususi 
rında yeni bir iktısadi ve 11.ca~ı nunda b;ı.,jlıyan relzele dEvam etmektedir. Aras.ı<L mulıabirı biidırıyor: 
h ı · lerımı· .ayat baslar; servet sa ııP. ttık- şiddetlenen bu sarsınt.lar esnasmda evvelce hasara Romanya mebusan meclisi iizasmdan Selim Ab-
zın henıen hepsi, teberru e uğrıyan binalardan birkaçı yılulm:..ş'(ır. dülkerimin riyaseti altında baş müftü Ethem, Türk 
leri Paraiıırın mühim bir kısın~- 1 27 İlkkfmun sabahı vu.'t:ıbt!'lan zelzelenin yaptıf:ı mektepleri müfettişi Zahip, avukat ve gazeteci Müs-
nın, tekrar kendi kasalarına don- tahrlba~ dair verilen rakamlru'a gö~ Akdağ m<ır- t~ip Beylerden mürekkep bir yardım hey'eti te
düğünü görürler. Ve para}ad • ı kez ve nahiyelerine bağlı 28 köy ve kasabada 405 şekkül etmiştir. 
Zanmanın ferahlığı "e zevki e e ev 138 ah.r ve samanlık yıkılmış 234 ev ve 53 ahır Anadolu felaketinin Romanyada uyandırdığı bil· 
Yeni bir neş'e duyarlar. ... 1 ve samanlık iki karakol 1 mek- ,.. ____ ....,....,....,...,,,,_,,,..,....,..~.~·---· yük tesir, Ronıan)'a Türklerini de 

Zenginlerimizin Tiirklug~ı?;: tep, 2 cami, 1 hususi muhasebe D f/ harel.-tc sevketnıiş bulunuyor. 
Pacakları hizmetlerde az m_ . binası tehlikeli surette hasara QS arım ızın Bunlar derhal Köstencedc Kral 
değildir. Her zengin ~erccegı pa- ,. t mu"messı"lı'ne miiracaat ederek i-
ra n· b t' d T" k··ıı hayatını u,;ramı.ş ır. d / 

IS e ID e ur u .. tu"ndc Aın 5 (A \) B .. E yar ım arı ane toplamak için müsaade rica 
kurtaracak, viraneler u

1
5 asya, ·' · - ugun -

Y 
. k ru mvsına zilıe nahiyesinde saat 15,57 de etmişlerdir. Umumi vaıi bu mü-

enı mamureler u f .. · .. lduk Yurdumuzun biiyiik bir kıs- saadcyi büyiik bir mcmnuniyet-
Yardım edecek, milli serve bı~ v_e ubç sanlzıyel surlmen o çaS şidd~tli mınm maruz kPldı"ı müthiş le vermi• ve te<<'lıbüsli hararetle 
refahın artmasına yarıYan ır ış ır ze e c o uş ve anyozü .. ' ' 

k .. .. d ilk 1z l d h zelzele fdaketi Türk milletini tasvibetmiştir. Kö,tenceden ma-
görnıü• olacaktır. 1 h' oyun e k . e e e arap o- b' .. . . d b k k d h'J' d ' ız 1 d d .rd .. bu "zd derin ır tllC''sur ıçın c ıra - da ayrıca dört sanea · a ı ın e 

Nihayet, son bir bayır 1 ela)- ıan ev er en o u yu en yı- . k r l"k k • k . d d 
ı tı. Bu büyıi e ıı et arşı.sın- de bu merkezı ouııte en ma a 

(ATkası 3 U
"ncu" sayfa kı mışLr. Bir kısım felaketııtde . 11• 

ABİDİJ'J DAV~" ıcre sıipnaklar yapılmış, yiyecek da iioil millrtıınizin mi ı yar- mua\'in komitclrr de tesis edil-
""' dım sc[crbcdiVinde "'österdiği · t" gönderilmıştir. .. " mış ı .. 

------------ 1 Erzincan, 5 (Felaket sahasın- tesanüt gö{:iis kabartıcı bir te- Diğer taraftan bütün Rumen 
dakl mulıarririmiz bildiriyor) _ zahürdür. gazeteleri istisnasız olarak Ana-

lngiliz tagga
releri A/ınan

g a üzerinde 
Dün heligulandda 

keşifler yapıldı 
Londr"· 5 (A. A.) - Hava. ne

zaretinden teblij'ı edilm11ştır: A1 
Gece. lnı:ıiliz tayYare erı • 

manvanın şimal batısı üzerin?e 
ke~if uçusları ve HeJiııoWuıd kor,
lez.ndeki deniz tayyare uslen u
zerinde de devrive uçuşları yap
ınıslardır. Bütün tnııfo.ı; .. tay;:a
teleri salimen üsJeriııe c.onmuş
lerdır. 

( Arkası 3 üncü sayfada) (A k 3 - - fad ) 
(Ark= 3 üncü sayfada) • • .. • T ası uncu say a 

lo o 
Berline 

yakınd 
gidecek 

Almanya ile Sovyetler arasında 
askeri pakt yapılması muhtemel 

( Yazısı 3 üncü sayfada ) 

s L P! 
i Dicle ve Ceyhan 
ı nehirleri de taştı 
Bi rçok köyl r v 
kazalar su altında 

ı 
Diyarbakır, 5 (A.A.) - Ya

ğan sürel..li ya!ıınurlarm \'e e
' riycn karların tesiriyle Dicle 
1 nehri altı metre kadar yükse
(. !erek Kavisköy\; arazisi tama-

men ve fafel bahçl'lerinin mü
\1 him bir kısmı sular altında 
) kalmıştır. 
' Çarı~ı köprü.Ü tıkanarak 

• 

Mardin - Diyarbakır ~osa:ını 
su istila etmi~tir. 

Didonin fe~·&anı telgrafla 
Irak hiikümeline haber ver:J
mi~tir. Batman suyı1 iizcrin -
deki tren köprü iir.ün dördüı 
cU ayağında ~nlı~makta olau 
ameleden kırk ikisi ·uların a· 

( Arkıuı 3 üncü ıayfada) ,6 

• 
DIYA 

Rusların yaptıkları 
taarruz durduruldu 
Finler, s~vyet askerlerine teslim 
olmalarını tavsiye ediyorlar 

Helsinki, 5 (A. A.) - Flnlancti· 
va kumandanlık makamı, Rusla
rın A ttojoki'de Fin:€r tarafmdan 
zaptedilcn mühim mevzilen is
tirdada çalı ·tıklarım fakat mu· 
vaffok olamadık !arını bildirmek
tedir. 

Kuhmoniesnl mıntakasında 
Sovvetler ı:ıeri nüskiirtülmüştıir. 

Sualmi mıntakasınd>L yapılan 
temizlik harekatı esnasında ıki 

• 

yüze yakın esir alınmıştır. Su
omissııl:mi ve salla civarında mu
harebeler devam elmi!ktt>dir. 

Ko'vi kalesinin bombardımanı 
esnasında bir düşman rom>;rkö
rü batmıştır. 
Stokhohn, :; (A. A.) - Fin1an
d'va tayyareleri Sovyct hatları 
üzerine kızıl aslrerleri \('Slim al· 
mai!a davet eden beyannameler 
atıvorlar. (Ark= 3 üncüde) 

-----
lstanbulda yardım seferberliği 

-- -· 
Topl;ana para dün 
465 bin liraya çıktı 
Zelzele mıntakasına giyecek gön
derildi. Yardım devam ediyor 

Vilayetteki yardım komitesi· 
ne dün İstanbul kazalarından 
96 b'n 413 lira gönderilmiştir, 

Ayrıca Kızılay İstanbul mümes
silliğine de 46 bin 54 lira tcbcrrü 
olunmuştur. Bu suretle dün ak
şama kadar İstanbulda teberrü 
yekıinu 465 bin 20 lira 60 kurusa 
balii! ohnuştur. 

Muhtelif tüccarlar da dün vi
layette toplanan komiteye davet 
olunmuşlardır. Bunlardan taah
büdatta bulunanların taahhüt ye
kunu 14 b'n 17 liradır. 

Dün şehrimizde toplanan eş
valardan 150 bah-e cadır Amas· 

vaya 52 balye yün battaıılve de 
Tokata ve aynca 36 balyc batta
nive de oradan muhtelif yerlere 
yollanmak üzere Etimesı.ı.t istas· 
yonuna sevkolunmuştur. 

Bunlardan başka mühim mik· 
tarda da vd. havlu v : ire ıtön
derihn'stir. 
İstanbul itfaiyesinden 5 kisi· 

lik bir tahrip müfrezesi teşkil 
0!unmuştur. Bu ek'o hemen Er· 
zıncana hareket edeeektir. 

Dün Dahiliye Vekaletinden 
ı:ıönderilen bir telgrafla yarın 
(bugün) şehrimlııc afur ve hafif 

(Arkam 3 üncü ıayfada) 



•AYFı\ - t 

BOYOK TARİHT ROMAN: ES ·• 

GE Ç OSMAN Vilayetlerde 
mimar evleri 

Canba~şa da kafes ardından şeyh kurulacak 

fazın: M. Sami Kereyel 1
,,. 1 
Türk- Yunan .. Dolmabahçe 

H tidisesinin 
muhakemesi 

efendinin geldiğini görmüştü 
- .Lala; Şeyh efendiyi Kaıtıt

hane kasrına ııötürünüz .. 
Diye irade eyiedi. Şeyh efen

di de nihayet, huzurdan cıkmış
lı. Fakat; Padişah üzerinde de
rin bir tesir bırakmıştı. 
Kızlar aıtası Mustafa al!aya i

çinden içine sinirleniyordu. La
kin, ne yapabilirdi. Can Bahşa 
rolünü mükemmelen oynamış bu
lunuyordu. 
Şeyh efendi de tam manasiyle 

deos:ıs bır adamdı. Kızlar aj!a
sı Sultanının basına saray için
de yenı bir be.a tesis etmekte 
olduj!'unun farkına varmıştı. 
Kızlar ağası, Şeyhin önüne 

ııeçti. Balıkhaneye ııeldL Orada 
bıılunan saray kayıklanndan bi
rine bınerek Şeyhle beraber Ki
i!ıthane kasrına kondu. 

Can Bahşanın yakın ve mah
rem harem a{(ası Şeyh efendinin 

- Okuyup ülliyecek de.itil 
mi!. 

- Sultanım, yalnız okuyup 
üfleme değil ,ıraliba!. •• 

- E!" ilaç verecek.. Ve, gide
cek .• 

- Yok Sultanım; Can Bahsa 
iyi oluncaya kadar .K;iğılhouıe 
kasrında kalacak! .. 

- Ne söylüvorsun? .. 
- Eve Sultanım. efend'miz 

böyle irade buvurdular .. 
- Acaba, C:ın Bahşa hakikaten 

hasta mı dersin? •• 
- İlahi Stıltanım, hiç bir şey· 

ci)!i yok .• 
- Nedir mnksa.41 öyle ise? .. 
- Vallahi Suı .um! B~ka 

şeyler şı.iphe edıyorum .• 
- Ne .ır bi? .. 
- Sezdigime göre. bir çocuk 

dı.inyay.ı getırmck isllyor gali
ba! .. 

1 • •• k · tıcaretmuza e-, 

Bun'ar, barolar gibi 
yarı resmi olacak 

; releri başladı 
Merkez Bankasın-

Yüksek mimarlar birl'l!i kong
resi avın 13 ünde Ankarada top
lanacaktır. Toplantıda bilhassa 
Türkivenin bütün vilayetlerinde 'ı 
kurulacak mimar evleri teşkila-

' 
· dan alacaklı tüc-

tı hakkında ııörllşülecekt'r. Mi
mar evlerinin kurulması için bir 
kanun projesi hazırlanmaktadır. 
Proje kat'i şeklini aldıktan son-

carlarımız 

Dün eski Vali Ostündağ'ın 
ifadesi alındı 

On bir vatandaşın ölümiyle ne
ücd~nen Dolmabahçe hadisesi 
ŞJ.hitler'n ittinabe yoliy le ifa
delerinin alrnınasına dün ikinci 
aii:ır ceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. 

Dünkü celsede maznunlardan 
eski polis müdürü Saaih Kılıç 

bulunmamış, sabık p0lis müdür 
muavini Kamuran gelmiştir. Şa
hit olarak eski İstanbul Vali ve 
Beled,.·e Reisi Muhiddin Üstün
dağ ile hadisede Birun lliminde 
17 yaşındakı km ölen limanlar 
iş:etmesi umum müdürü Raufi 

1 ı.ı...ovas.n refikası Lahika ve di
j!er kızı ı!e bazı kaymakamlar 
dinlenmiştir. 

r 

Bir ,. bi 
İ•taııbulda Atatürk heykelleri 

var, istanbulda Cumhuriyet a
bidesi vu, fakat İstanbulda ma
alesef, san'at deieri olan, milli 
iııkılıibııruzın ruhunu tecessüm 
ettiren hiçbir anıt yoktur. İstan
bul bu hususta değil Ankara, 
diğer birçok şehirlerimizden de 
talisizdir. 

Bir heykel müsveddesindea 
başka bir şey olmıyan Saraybur
nu heykeli ile, camit Taksim ıibi· 
desia:in san'at sever bir jüri ta
rafından kabul edilmiş olınası, 
milli antuziyazma'nın doğurdu
ğu bir zühulden başka bir şey 
dcğHdir. Tabiatin dallarla ört
tüğü Saraybıırnu heykeli, artık 
denizden ve uzaktan görünmedi
ği için, şimdilik yerinde dursun 
diyebiliriz, fakat açılacak ve cok 
gcnişliyecck olan Taksim rney
damndaki iıbidenin orta yerde 
bir çocuk oyuncağı gibi kalaca
ğı muhakkaktır. Bu abidenin ye
rini dcğişfumek kiıfi değildir. O 
meydana milli inkılabınuzın ru
hunu taşıyan bir &bide djknıek 
şarttır. 

-
Ri 

istiyoruz 
Gazetelerde olmdagumına «&- ' 

re, Belediye Harbiye meydanı
nı da açmağa karar venniş. 811 
münasebetle Yedek Subay Oku• 
lunun kapısı önüne, acaip ve gö
rülmemiş bir usliıp, daha doğru
su bir usliipsuzlukla rekzedil , 
miş olan beykeliıı de yerinin do
ğiştirilmesi iyi olur fikrindeyiz, 
Mektep binası ile estetik hiçbir 
ölçü nisbeti muhafıwı edemiyeq 
bu heykel, açık bir meydan.ıa 
rekzedilm~ tarzı ile hiç de gü. 
zel dunruyucaktır. Bu heykel 
mektebin bahçesine aluunalıdı:r 
fikrindeyiz. 

Bu vesile ile İstanbula düşea 
büyük lrir ,·azikyi de hatırlata. 
lım. İstanbul. milli inkılabımızı11 
ruhunu. en büyüğümüzün deh;} 
ve enerjisini tecessüm ettireeelc 
''iiksck san'at değeri olan biJı 
fıbide yaptırmnj;ı milli bir vazi
fe bilmelidir. İstanbul beh•di)·,.. 
si, imar planını t.at~i~ ederken, 
~chrimize böyle bır abıde kazan
dırmanın da vazifeleri arasında 
bu11mduğunu kabul etmelidir. 

sELA!ldiZZETSEDE3 

• Kızlar a{(asiyle beraber ııeldıği
ni ııörünce sevincle karşıladı. 

Can Ba hşa da kafes ardından 
Şeyh efendınin geldi~ını gör
müştü. Demek her şey yolunda 
ıcli. 

- Bunu nereden sezmiş bulu
nuyorsun? .. 

- Şeyh efondi, İzmltte bu iş
lerle u~asıyor olduıl'unu el al
tmd:.n haber al.ılım Sultanım! .. 

- Ya! .. İyice em n misin? .. 

ra derhal teşkilata ııecilecektir. 

Türk'ye vilayetleri birinin mer
kezi Ankara ve diğerinin İstan
bul o!mak üzere iki mıntakaya 
ayn;acaktır. İzmir, Balıkesir, 
Canakkale, Bursa, Kütahya, Bile
cik. Kocaeli ve Trakya vilayet
leri İstanbula ve dilter bütün böl
ııeler de Ankarava bağlı olacak
lardır. Bu teşkilat yapıldıktan 
sonra bütün mimarlar evlere ırir
meğe mecbur olacaklar ve mimar 
evleri Baro gibi nim resmi b-r 
teşekkı.il olacaktır. 

Uzun zamandanberi Ynnan 
Merkez Bankasında alacağı 
bıriken tüccarlarımızın Tica
ret odasına müracaat etmesi 
bildirilmiştir. Tüccarların mü
racaatlan tamamlandıktan son
ra bu paraların tediyesi için 
Ankaraya gelen Yunan tica
ret heye tile görüşülecektir. 
Ankaradan gelen haberlere 
göre, Yunanistandan gelen ti
caret heyeti oraya varmış ve 
derhal müz?kerclere başlan -
mıştır. Müzakerelerin ayın 
yirmisine kadaT tamamlana • 
cajh ve )·eni imzalanacak an
lasmanın 1 Şubattan itibaren 
tntbiline b•şlnnacaj\'ı anlaşıl
maktadır. Yunanistandan bil
hassa tıbbi ecza getirilmesi de 

Sahıt Lahika Manvas. hadise 
gecesi iki kızı ile beraber kata
falkın önünden ııer;mek üzere 
.1Jo1mabahçevc Pittiğiııi, halk i-
çi~e yavaş vavas ilerliverek ka
pıva yaklaştıkları sırada kapının 
kaoatıldığını işittiğini, bir saat-

Şemsi Pş. camii!Bir evin Üzerine 

Can Bahşa; bir Iahza düşünü
yordu; 

- Ah, şu Şeyh efendi, bir ço
cuk yapnıağ'a muvaffak o:Sa!. 

Kızlar at[ast. Sevh efendiyi ke
mali debdebe ile kasrı hümayu
na buyur ettı. Kencasıne ayrı: 
lan daireye ı!Ötürd:.ı. 

• unra; Can Ban~arun altasına 
şu errıırleri vcrdı: 

- Aı:a. efenilimiz hazretleri i
rade buyururlar. Şeyh efendi 
burada ikamet buyuracaklardır .. 
Keneli lerınin istir.ıha tını .crııin e
dı ıiz. 

- Bas üst1·~a alta hazrelleri" 
- Hanım .Su.tan hazretlerıııln 

bır ll"adeleri var ını acaba? .. 
- Musaade buyuru.ursa te0-

rifinizi arzedeyim, dedi. 
Ve, haremi humavuna se-

yirtti.. Can Bahşa kapıda idi. 
Hemen ağasına söz düşürmeden: 

- Tama.."tl deJ:il mi? .. 
- Evet Sultanım .. 
- Ne var? Kızlar ağası ne di-

yor?. • 
- Hic bir şey demiyor. fakat, 

cok kederli oldugu yuzunden 
belli 

- Gebersin kafir. 
- ........ . 

- Git söyle hiç bir şey istemi
yorum ... 

Harem aıtaııı. Kızlar ai!asının 
vanına kemali tazim ile sokuldu 
ve: 

-Al!a hazretleri. Sultanımın e
mirleri yok ... dedi. 
Kızlar ağası. Şeyh eren<liy! 

kendi başına bırakın uznklaş!ı. 
Arap, bin bir sabırsızlık içinde
saraya "elebildi. 

Yine bin bir sabırsızhk için
de koşar ı;ıibi Mah Firuz Sulta· 
nın dairesine ııeldi. Hanım Sul
tanına olan biteni haber vere -
c<:kti.. 

Malı Firuzuıı olan bitenden 
haberi yoktu. Kız.ar aiia~ının 
tclfıııh. ~ ıJeldiiiini f?Ôrün
ce he~anla sordu: 

- Aı?am. ne var, ne yok?. Ha
vırdır inşallah .. 

- Sultanım; Şeyh efendivi Can 
Baıısanın dairesine ,ırötürdüm. 

- Amma yaptın ha! .. 
- Evet Sultarum! Şimdi ora-

dan Pelivorum. • I 
- Ne vapacakmıs? .• 
-- BilmE:m; efendimiz böyle 

irade buyıırdular .• 

- Kat'i bir şey diyemem, f;r 
kat bundan baska ne olal:ilir. 

- Buda doltnı ya. .• - ...... 
- Her hakle bu hın= kızın 

bir fesatlığı vardır. 

= Ö~~·bakalım o da çıkar mey-1 
dana. dedi. 1 

Kızlar all'ası, Sultanına lazım 
ııelen malümatı verdıkten sonra; 
daireden uzaklaştı. 

* 
Kaitıthane bsrına yeT!eşen 

Şeyh Abdulkadu- efendi. elinde 
tcsb hi seccade iızerine otunnuş 
mütemadiyen dııa ile meşgul
du" 

Abdülkadir efendi. kasra ııel
d Fi lık ııece sabah<ı kadar seccade 
üzerinde otıırdu. Ve mütemadi -
ven dua ile meşgul olup kıır'an 
okudu~ 

Hatta; akşam üzeri kendisine 
l!etirilen bir tabla yemei!i yeme
di. Ağalardan zemzem isledi. 
Bir kaç lokma çorba içtikten son
ra zemzem aldı .. 

Can Bahşanın harem ajtası, 
Şeyh efendinın bu haline hav
ran olmuş. onu ııözünde buyut
müş, kamil bir iman sahibı gibi 
ona hemen bir ııece içinde bağ
lanmış!ı. Bu. kat'iyetle evliya
ullahdan bir zattı. 

Ne yiyor, ne içiyor mütemadi
yen seccade üzerınde zikir ile 
d"a ile mesııul oluvo.rdu. Şeyh 
efendi, sabah namazını kıldıktan 
sonra yatmıştı. 

Can Bahsa: bütün gece Şey e
fendırun ne yapabileceı?ini dü
sünmüştü. Ah. bir çocuğu olsay-
dı". 
Padişahın cocuRıt olmuyordu. 

Nitekım, 111a.h Firuzdan Genç 
Osman, Mah Peykerden de üç 
şehzadesi vardı. 

Her halde. cc.cuk olmamak 
kaba.h3ti kendinde idı, Ne yapıp 
vapıp, Şeyh efendinin duasını. 

tılsımını. iliicla.rını ala:ak bir an 
evvel: bir şehzade dünyaya ge
tirmelivd. 

Can Bahsa; sabah olur olnr.ız 
Seyh efendiyi huzuruna çağıra
rak daha acıkça ve istirham e
derek bir an evvel cocujlunun ol
masını niyaz eyliyecekti .. 

(Arkan var) 
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ber~·ber tegmcne hak veroi. Ken
di!~ de düzensizl~e, z.aman kay- I 
i:ıettiklcır:i.ne şaşmakla beraber, 
Alırıanj 4 yı Jla' ak.l.ıyaeoz1<lanna 
b..rıın biıe şüphe et.memişti, AJ
manynn mafiliıp edecekleri mu
hal:knkt:. çWıkü buraya bunun 
ıçlıı geolmişkrdi. 

Vays bozuldu: 
- Ben kimsenin kuvvei mA

ııeviye9lll.i k..nımyorum dedi, bi
J.ak:s been kendi bıldiğimııı her
.kcsın de bilmesini is.iyonı.ın, 
çüntni ö.ncoden davn:ı.nma.k. ve 
1!!'.lkled.ir olabilmek için bilmek 
tarttır. 

Ve mantık! edasile endişeleri
ni ır>Jo.atrna! ~a devam etti: 3ado
vaı:lınir &wı.ra Prusya büyümUi-

tü; milli cereyan Prusyayı ötekı 
Alman devletlerinin başına ge
çimuş.i; bu koca İmpanıotorluk, 
co<uyor. gençleşiyor, gel4şiyor -
du; mecbtıri askerlik b!lgi.li, di
s.plinli, harp cihazları kuvvetli 
Alman milletini k.alk.ınd~tı, 
Buyuk ll.acpte mağ.up olduktan 
sonra A vustury aya y J<Lrım har
bile galip l(eldi; ordusunun zeka
sı, kuvvoı maneviyesi harikuliı
de idi, genç şeflerın kumandasın
daki ordu, uzağını gören. ihti - • 
yatlı, harikul~de dürb:n gene -
rnllerin el:nde sanki döğüşme 
u ullerinl yenilemişti. Ve bu Al
ın ny anın k.arşısında Fransayı 
göstenniye c~aret buJduo İhti
yar bir imparat(>rluk; temelıi çü
riinüı~; hiırri.yeU öldürerek va -

BELEDIY 

Birıbirdirek parkına 
başlanıyor 

Belediye ReislH!i ·Binbir di -
rek• te veni ve büyuk bır park 
vücuıde ııetırmeyi kararlaştıır -
nu:,tır. Eınmo:ı.ü mmtaka.s:ndaki 
teknı:I ~aa.t sahipkri bu.raya 
bahçe toprağı verecekleııdir. 

Eminönu kayma;oamı Agah 
dıın bu huwsta alakadarlara teb
lıı;ıat yapmıştır. Verılecek olan 
toprak c60-0· metre mık'abıdır. 
Yenı parkın etrafına :zıa.nf du -
var.ar da çekilecektir. 

Ekmek fabrikaları teklif
leri Ankara ya b: !dirildi 

Sehrimizde ekmek fabrikaları 
kurmak için beledıyeve yapılan 
müracaat.iarın bu hıısu,;ta beledi· 
venin tetkik neticeleri dün bı.r 
raporla Dahiliye Vekaleti.ne bıl
dirilmiştir. 

Müracaat edenler l Holfaııda, 
1 İtalyan, 1 Frans_z '"' son ,defa 
da 1 İngiliz firması olmak üze
re 4 l:ıüyü.k ecnebi müessesedir. 

--<]000---
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İki vapur kontrol mu 
edildi? 

Mıntaka ticaret müdürliıi:ü dün 
ihracat tüccarlanm çağınırak 
Alodenize çtkan İtalyan bandl -
ralı Balsena ve Ven~zya vapurla
rile Y~oslav bandıra!. bir vapu
ra mal ,Yilklcyip yüklemedikleri· 
ni sormustıır. Bu scrgıınun ma
hiyeti kat'i olarak bilınmemek
le beraq.er bu vapurların müt
tıefik donan.ma tarafından yaka
landığı ve kontrole tabi tuı:uldu
ğu tahmin edi:mektedir. Üç va
purda da tüccarlarıml2a ait kül
liyetli mal mevcuttıır. 

Bu sabah topçu afış 1arı 
yapı 1acak 

Bu sabah Zeytinburnu ile Gaz
lıçeşme arasındaki sahada deni
ze doğru topçu at.şiarı yapıla -
cak •. r. Dün deniz vasıtaıarmın 
s21ülde;ı çok aç!.kta geçmeleri a
lakadarlara tebliğ edilmiştir. 

tan &e'V'Jli.s!ni zai!lat.m;ş ... Orı:tu
S'llI1Un kahramanl!i\ına diyecek 
yuk, Fransızi.ar fıt.rafon kahra -
mandırlar; fakat galebeden o ka
dar emin ki, yeni fenne lakayıt
tır ... Generallerin ekserisi orta 
değerli ..• Birıbırile rekabette ... 
B.rkaçı hayret edilecek kadar 
cahil ve lıesta, müt.eneddit baş
layan bu macerada aldatılan ve 
aldanen, köriıkcrüne hareket e
den, hazrrlı.ks..z mezbahnya sü
rül<lenen dü:zıensız bi.r ordunun 
başında imparator, 
Roşa agzını b:.r karı:; ıa.çmıı;, 

gözleri yerinden uğranu.ş dınlı
yordu. Kocaman burnu lunşm.ş
tı. Nihayet .ı:ülmtyi terc.h etti, 
çenelerıni ayıran bir gülüşle giıl
dü: 

- Sen neler söylüyorsun be!.. 
Büt.ün bunlar ne demek! ... Öyle 
miınasıL şey kT ki, anlamak için 
clüşünmeğe değmez!. Bıınlan es
nan erbaıbına git anlat bana be
nim g:bi yrrmi yedi seııedenberi 
si!iıh altınd:ı bıılıınanlara de -
ğil... 

Göğsünü yırmrukluyordu. Bir 
dü.lgerın oğlu ıdı. Pariste doğ .: 

• lemin olunacaktır. 

\ı -
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Fasulye fiatları düş. 
miye başladı 

Son ııünlerde fasulye fill'tlan 
düşmiye başlamış:.ır. Dün bir 
kuruş düşüklük olmıı$ıır. Şimdı
lu f.ıtlar 17 ku.nu,tıır. Bu dü
şük.ugun sebebı Brezılyan'" dün 
ya pıvasaı;ına külliyetli mal çı
kannası ve Fransarıın da "bu tün 
ı.htıyacını temın etmek tekLfin
d:e bulunmasıdır. Bu haberler 
b_Jhassa Fransa.va mühim mal 
gönderen tüccarlarımızı mem -
nun etmemiştır. 

Tiftik fiaiları tesbil edildi 

tan faz:.a kapının açılmıısı için 
oldukları verde beklediğini, bu 
müddet içinde sehrin her tara
fından 11elen binlerce insanın 
Dolmabahçe mcvdanını iğne a
tılı.a vere düşnüyecek tarzda dol
durduVtınu, halkın sıkıştıkça sı
kıs>ıltıru ve kapr:arın birdenbire 
acıtması ve süvari polislerin de 
halkı saraya doğru itmeleri üze
rine facianın vtıkıı bulduj!unu 
söy !emiştir. 

.Ka'lı kaoanmasaydı bu facia 
olmazdı. Kapının kapanma•• 
verirıe intizam temin edU€cek 
herkesin ücer dörder ginnesi 
mümkün kılınacaktı. Hiç ol-

Tiftik ve yapağı ihracatçıları 
btrlıgı dün zahıre borsa.>ında 
bütün tUccarların i.ştirakı1e bır 
·toplantı yapmıştır. ToplanLda 
bu ikı maddenin harici ;;nyasa -
!ardaki vazıyeti görüşülmüş ve 
yeni fiatları tespıt edilmiştir. 

Bılhassa tiftik fıatları son bir 
hafta içinde çok yükselmiştır 
Bir hafta icinde 10 bin kilo An
kara t ftiei 125 kuruştan harice 
sa tiliııışt ır. 

l 
,,,azsa kapı kananınca yollar ke
silerek halkın s.'.ll'ay önüne birik· 

\ 

mesine meydan verilmezdi• de
miştir. 

--000---
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Erzincandan gefirilen bir 
çocuk hastahanede öldü 

Erzincan folaketzede.lerinden 
bir çocuk Şişli Çocuk hastaha· 
nesinde ölmüştür. Bu çoetık hü
viyeti tcsbit edılemiyen bir a -
dam tarafından ag.rca yaralı o
lavak hastahaneye get'1'ilır.iş ve 
Erz..ııcan feliıke.zeci~:ı,rinden ol
d ul!u söylenerek orada bırakıl
n.ıstır Çocuk bütun tedavılcre 
ra,i:!men ölmü.ştür. Çocuğu gehre
nın kim olduğu araştırılmakta
dır. 

İki hırsız mahkum oldu 
Edirnekap.ı ve civarında bir

ook hıra.ı: . .klar yıı.p;ık.uu.t.an 
dolayı sekizinci aslrye ceza mah
kemesinde muhak,me edilmekte 
olM İhsan Kocadayı ile suç or-

1 
taj!~ İsımail hakkındakı karar bil
dirilmiştir. Suçları sabit olan İh
san bir FPne altı ay 7 ııün ve İs
mail de 5 ay hapse malıkfun edil
mişl:erdir. 

mtl!jtu Lizıısen'den gelmiş ve 1 
ba:bası gibi dülger olmak isteme
miş, on sekiz yaşında ask.e.ı.ıe ya
z.lınıştı. Afrikada onbaşı, &"vıa.5-
topolda çav~. Selferino da teğ
men olmuşlu. Tahs:line göre an
cak b~çavuşlu.kta kalmıı;ı la
zını gelır!<en, tet:m~n aptıletle -
rinı takabilmek için on beş sene 
çıle çekmiş. i<ıaıhramanlık dere -
cesıni bulan ce.saretler göster -
mişti. 

- Siz ki, her şeyı; biliyorsu -
nuz, bilmed.giniz bır şey var. 
Maz~n'da. ben o :zaman on 
dokuz y aşmd'iydım, yüz yirmi 
üç kişi idik, bir fazla del!J. bu
na r.ağmen, dıört gün on iki bin 
Araba karşı durduk. Evet se -
nclerce ovada, Afr.kada. Ma.ska
ra'da, Biskre'de, D~lli'de daha 
sonra b;iyük Kab:li'de. Lagua'da 
bizcm!e beraber ols<?ydım-z, bizi 
goriır .r.örnıez rasıl tavşan ııibi 
kaçacak delik ara<lıklar.nı gö -
rürdür.ü:z:. Ya S!vastopolda! ... 
Vay anam vay! ... Fırtına s;.çla
•nrızı kökünden sciker gibi esi
yordu. soğuk ilikleri'!lizi dondu
ruyordu; gene galiJJ ııeldik. Ya 

Müteakiben Muhiddin Üstün
da,. hadise sırasında sarayda ol-
madıi!ını. müşahedeleri üzeri
ne mahkemeyi tenvir edemiye
cef:ini. fakat tedbirlerin heyeti 
umumiyesinin daha evvel hep 
beraber ahnmıs 'oldu{nınu ve a
lınan tedbu·.crde bir noksan ve 
hata oldueunu sanmadıiiını, ne
tice itibariyle hadisenin ictina
bı mümkün olmıyan bir vaziyet
ten dopduitunu sandığını ve 
böyle zamanlarda bu şekilde fa
cia.:aı·.n !uuhtelif memieketlerde 
•ok oldugunu kapıların kapan
ması i ·in kendisinin emir verıne
dıiiini söylemiştir. 

Bundan sonra o zamanki Be
yoö iu kaymakamı Daniş ve Be
şiktas kaymakamı Rıza ile şahit
lerden Nızameddin NlZif dinlcn
mis ve bunlar da zabıtanın aldı
i!ı tedbirlerin yerinde olduğunu 
söv>:emişlerdir. Mahkeme isti • 
nabe enakının İzmi:e ııönderil
mes.ine karar vermiştir. 

Bir mühendis kaza ile 
kend:ni öldürdü 

Evvelki ııün Fransız hastaha
nesine tedavi için gelen Vahit a· 
dında bir inşaat mühendisi dun 
hastahan~de tabmıc<ısını kan~ 
tt.ır.rken silJ.h birdenbire patla· 
mış ve çıkan kurşun ınühendi -
sin b~:.na isabC't ederek ölümü -
ne S<'.bep olmııştur. Hadise ha.k
kinda tahkikat yapılmaktadır. 

Solfer:tıo'da!... Onada da yok
tunuz, şu halde ne diye konuşu
yorsıınuz? Solferino'da, ömrü -
nüzde ııörmediğin:Z kadu çok 
yagmur yağdığı halde lıa\-a çok 
Sl'Cak.tı. Orada Avııs:uryal.ları 
nasıl süoürdüğümüziı ııörmeli 
idiniz. Süngülerimizin önünden 
dört n.ala, yuvaırlanarok, kuy -
ruklan tutuşmuş gibı kııcçıyor -
lardı. 

Rahat .rahat gülüyor, bu mu
zaffer gülüşünde, Fransız a&ke
rinin o meşhur neş'esi çınl.yor
du. Bundan sonrası efsane idi, 
bir yanında sevııilisi, b.'r yanın
da iyi bir şarap şişesi bütün dün
yayı dolaşan Fr>ansız erleri, d u
daklarda şen bir hava ıle cihan 
le:hedenlerin şanlı mnekıbele -
ri; bir çavuşla dört erın önünden 
kaç-an muazzam düşman ordu.>-u. 

BiJtdenl>.re bir ses gürledi: 
- Bozgur ha 1 ... Fransızlar boz

guna ug•ayacaklar ha! ... O do
muz Prı.:syalılar bizi mi bozgu
na uj!mtacaklarmış? .• 

Yaki34;tı, şiddetle Vaysın ya -
kasına yapıştı: 

(Arkası vaı) 

ve medresesi 

Tamirden sonra etraf
larına park yapılacak 

Evkaf Umum Müdürlüğünün 
bu sene, tamir.erine karar verdi
f!i cami ve dü\er tarihi aoidele
rin bir kısmının tamirleri hit
mistir. Bunlardan Süleymaniye 
medreseleri ile Üsküdardaki Sem· 
si Paşa medresesinin de tamirleri 
vakmda tamamlanacaktır. 

Mimar Sınanın en güzel eser-
, lerındcn savılan ve tarihi b r kıy 

meti hail .::u~unan Şemsi P~ 

cami ve meJre8csi tamir ediidik
ıen son•·a etrafı açılacak ve bir 
park hal ne g_tirılecdtir. 

Di!!cr haraµ bir kısın1 cami ve 
abideler rle bu sene i.;; nde tamir 
edilecektir. 

Kağıt kooperatifi 
Basın kiığ.t is:ihlfık kooperati

fi dün yıllık umumi içtJnaını 
yapmışİır İçtima-a Ulus müdürü 
Na~it Uluğ riyaset etmiş ve ge
çen bir yıl i"i.ndeki faaliyet ra
poru okunarak idare meclisi na
m.na reis Hakkı Tarı.it Us izabat
ta bulunmuştur. 

Mürakipliklere de Tan direk -
törü Halı! Lu .fi, Akşam direk -
törü Nazım seçilmişlerdir. 

İçtimada, bJhassa hariçten 
kağıt tedariki ve mevcııt buhra
nın izalesi yo:unda sıir'atle ted
bir alınması ve icap eden t.eşeb
büsl~e ı:;ccilmesi mevzuu teba
rüz et.irünıiş ve Tün< matbuab
nı.rı maruz bulundugu kagıts.z -
lık tehlikesine işarei olıınmuş
tur. Kooperatif i.dare meclisi bu 
htıSusta hükümet ne<dlnd• te -
şebbüslerde bulunacak ve müsta
cel tedbirlere b~ vııracaktır. 

Meyhoneı:ililt hakkı 

J\foiz adlı biT vatand-.ı mey
hanesinde öldürmüşler. Şimdi 
muhakemesine bakılıyormuş. 
Son Te~afın •J\lahut arka• 
daşı•: 

- Moiz her ıey olabilirdi, 
yalnız meyhaneci olamazdı! 

Güzel ve zarif nükte. Elhak, 
l\loiz her şey olabiıirdi, yalnız 
meyhaneci olamazdı. Kayserin 
hakkını Kaysere bırakmak ı.a
zımdu!. 

lmralı mahkum/an 

Erzincan ~diıkeuedeleri.niıı. 
tahlisine fiilen yardım eden
lerin en başında İnıralı mah· 
kumları gcıiyo:larmış. Feta -
ketzede vatandaşların anku 
altından çıkarılmalarında vo 
harabeleı·in tenu:ı.lenmesindo 
canla \,aşla çalışmışlar. 

Bizim Hafıza hava~i oku• 
dum da: 

- Vallahi mükemmel.. 
Dedi ve .. İli.ve etti: 
- Can kurtaranlara can ba

ğışlanır. Bunlara da bu hizmet· 
!erinden ötürü hürri~etleri 
bağışlanmalıdır. 

Fena teklif değil. Batta, Er• 
zincanda iskanları '\'e evll 
barklı edilmeleri bile düşünü• 
lebilir. Bin İmralı mııhkiımu 

duvar yıkıldı 

Çatı çöktü, bir ka
dın yrkalandı 

Dün akşam Kuçükpazarda btr 
in.lııdam Jıad;se;,ı o..ınuş, muı.e

rnadi yat:nrurıardan gcv>ııeo 
yükse.k bır duvar Y ,k;!ar3J< al • 
tın<1a bulunan bır evı çoktıırın* 
tur. Hadıse şudıır: 

Küçük.pazarda Fe:Va yoku • 
şunda J'~ numaralı Tahsııı adın
da birisinin arsa.srndaki yük..ı,Jı:: 
duvar mutemaa.i yat:murlar111 te
s.rıle dün akşam bırdenbıre çök
mll.ş ve ıri ta:,lar yanında ve bı
raz aşag.dalti şaOOnhane soka -
ı:ında ;H numJralı Tevfik'ın üç 
katlı evi üzerine y ,kılmıştır. E
vm bir kıt;o!Iluıd4 otııran Feriha 
adında 23 y aş.arında bır kadın a
ya~ından ağır surette yaralan • 
mışttr. • 

Kad:n çaıtınJan. sıhhı imdat 
otoıoobilile Haeki hastalıanesı,. 
ne kaJdırıJmıŞar. 

İtalya ile ticarelimiz 
genişliyor 

İtalya jle olan ticari temasla• 
nıruz git tikı;e .f(eıı.ışlemck.tı-"<iır. 
Bugün AlınanY• .. yerine. İtalya 
en büyük bır muşt.enmız olın* 
tur. Bilhassa gı.d~ maddeleri, hu
bubat üzerine ınuı:ım miktarda 
bizden mal almaktadır. Diğer 
taraftan biz de Alınanyadan a
lamadıgımrı bin;ol< ma!Ia.-ı slın
di t alvadan almak~ay.z. Dili. de 
İtalyaya derı, yumurta, kııru fa
salye ı::önderilmiş~ir. Ayrıca 
Fransaya sigara, yag, Yıınanıs
t.all<I ve llulgaristan.a da bal.ı.k 
sevkedilmıştir. 

birkaç yıl i(inde bem. bini~ 
olurlar, hem de mükeın.ıneı 
müstabsiL 

A;ı:rail Jolaıryor 

Asım Us merak içinde. Enl11-
can felikelı acaba ~rz tabaka
larının )>Crle~mcswden ıni, 
yoksa gün~tekl lekelerdeq 
mi oldu? .• Dıyor. 

Bizim Haili<: 
_ zelzele, tiifan, nğı-at'ıi!t-

mız (elaket muhakkak .. ~•kat, 
neden, niçin ve ban~sındeQ 
oiıluğunu b:lmem. Bıl~ı!l'im bı~ 
şe,. varsa 0 da Azraıhn İçi. 
ınizck dola'imakta bulUUn:ı~ 
olmasıdır .• 

Dedi. 

Alkıılarla ita• 
panan cel•• 

Kağıt Basın lstihHık lroope. 
ratifinin içtimaı alkı~l:rrla ka
panmış... Diye kulağıma bir 
havadis çalındı. Bizim HaLıa 
da duymuş olacak ki, 

_ J\tiılct kağıt_ diye kıvrım 
kıvrııı• kıvranırken şu a~ da 
ne olulor? 

Dedi. Kendi kendime: 
iki ") _,_ • • • _ Be aı:: amamw.; ıçuı 

gülüyorlar" 
Dedinı. 

A. ŞEKİi." 



to 
• 

er.ın 

Lond.ra, 5 (Rususll - SoYyet 
Hariciye Halk Komiseri Molo. • 
tov yakında Berline gidecelttır. 
Molotovun Berlinde Bitler ve 
Ribentropla mühim ııörüş:neler 
yapacaf:ı bildirilmektedir. Hat • 
ti Soyyet • Alman ukeri ittifa
kının bu ı:örilşmelrr .,,.nası.ııda 
imza edilmeei muhtemeldir. 

Bu hwıusta, Na<yonnl Sosy•· 
Jist pmisinde ihtilaf vardır. 
Von Ribbentrop yakınları ar• • 
ıında söylenildiğine göre, Skan· 
dinavya r:ıenıleketleri tarikile 
Finlandiyaya yardım gitmesine 
Almanya mani olduğu takdirde 
Rusya buna mukabil Hindistan 
hududunda .,.şırtma hareketleri 
yapacak ve şimdiye kadar gönder 

clifindeu daha fazla h.rp ıeı-a • j 
s.ınu scvkedecektir. 
Moskovanın Türk.iyeye yap • ı 

makta olduğu nanslar dahi J_t~•· 
! ~ Karad .. n.izd., cephe gerı.sı· 1 
nı hiınaye etmek istediğiDİ JÖS
terir. • 

• Alınauya ile I:.mya a~d~ 
i>!'Yle bir şey yapı1'1tası proıesı 
~on Ribentrop'un takibetınekte 
olduğu günlük sivasete ınuerız 
olan Alman mah~filinde büyük 
bir e!'di e uyHdınnıştır. ~f~l?m 
oldugu üzere Alman ııarıcıyc 
Nezaretinin birçok erkliııı Rus ~ 
Alınan edemi tecavüz paktın~ b!
le muhalefet ediyordu. şinıdı hır 
askeri anlaşma iızami itiıııatsız • 
!ıkla karşılanmaktadır. 

Bal an nta tu 
opla tıya çağrıldı 
Antant 8 şubatla toplanacak 
Bent<', 5 (A. A.) - Hava5 A· Y•nın nüfuzu ile bertara! edildi· 

jansı b·ldirivor: iıini haber vermekt.edr. 
Romanya hariciye nazın Ga· o· ~' -'-~ich ti!er taraftan, Basler ,,aou · 

fenco ve Balkan antantı reisi~!!!. •-- u "'"' ııazetesir:in Macaristan m -
Balk.an ant.anlını 8 şubatta Bel· hab · ta iri, Romanya ve Bu)garıs n 
ı:radda ictimaa davet etmiştir. başvekillerı arasında yeni ,1 1 mü-

National Zeitunıı gazetes'nlıl 
Romanyadaki muhabiri, Yugos· nasebetiyle teati edilen ıeJııraila-
lavya tarafından Türkiye h;.l<- rın Cok samimi bor lis:ın !.aşı· 
kında ileri sürülen itirazın, it.al· dıi!ını tebarüz ett.irmektedil'. __ :....-----
Sıhhat Vekili 

Erbaa ya 
• 

hareket etti 
B~tarafı 1 inci saııfa&a) 

Anka2 hal..ndelti şe.lınn tenrız1en· 
mesıne haran>tle devam ediliv01

" 
yı· Her taraftan yardım kollan. · 

yecek ve giyecek geliyor._}'..",:; 
lı ve ~talar başka şeıu-

nakled livar. i1' 
Bir hafta evvel mamur .b 

yurt parçası alan Erz ncan ~ 
dı feci manzaraara sahne 0 d 
mezarlığa döndü. Sars,nb e
vanı ediyor. Hava soguktur. :ı<ı· 
:ı:ılay hasta.ha:nesinın faaliYetİ b~ 
çok vatandaşLan Qlümden 1'lll' 
tarmıştır. . )-

1 
Romanya ve 
Mısırda yar
dım komiteleri 

Baştarafı 1 inci saYfııd;4) 
dolu !ela.keti ile yakından aıa. • 
kadar bulwınıakta, büyük fe~
lı.et etrafında sütunlarında ı:enış 
lafsiı.;ı vermekte ve büyük acı· 
larınıızı payloşnıalı.tadırlar. 

.Ankara, 5 ( A.A.) _ 5uenos • 
Air~ elçılığiniıı bıJdirılığine na· 
>:aran barekelıarz fe!üelZede.le
~ıne Yardım için eenubı ,\Dl rika-

a komiteler teşeilıil e) le~ 
ve faaliyete geçmi~tir. . 

Ankara, 5 (A.A, ı _ Jt2bıre ~ 
deıı bıidırihlii;ıne göre, 1ıarek~ti
arz fcliıket.zedclcrinc yarc!un ıçııı 
ALsırda te:,ckkul etmiş olan ko· 
nı.te Yeniden 1000 M1"ır lirası te
berra kabul ey lemıştl1· 

Tire, 5 (A.A.) - Tırede ~ 
ki gece ve dün üc hafif zeJze 
olmuştur. Ha.:;ar yoktur. 

Liidik, 5 (A.A.) - Sıh.'ıat v~
t-:'iınai Muavenet Vekili Dr. H 
lfısı Alataıı berıti>t·rınde saııısun ı ., tı 

valisi Fuat Da.lıili"e VeJıaie."_ 

l{oıniteJe birçok da eŞYa ıtön· 
clerilmektedir. 

Bciı:-rad, 5 (A.A.) _ l'ıı~oslav· 
Yıı hükümcti, Türkiyedekı zel
ıeJe feJakctzedelerine yardım ol
llıak üzre Ü• nıil,·on dinar kıyme. 

•~•P -~v i Şefik Bıcıog 
mus~.- ,._ .. 
lu iQ:imai muavenet U!ITluıni ~~-
d .. ' .. D Ekrem '.l'ok olduğu • 

uru r. l:ı<U'llYa gel-
de dun Samsundan 

· • ucıvem~tir. 3ıhhat ve içtıına~et kal
net vekıa bıırada bır m 
dıktan ve fetaketzedelere kaza
m.z tamfından yapılrnııı olen :r 
dımlan tetkik eaikten sonra~ • -
baaya doğıu yoluna devanı 

mıstir. $ !ırlmize 
Adaruı, a (~.) - . e . den 

Erıiıl(;ıtn felıiketzeo.e]€nD 
. ,__.:ıe ge1• 

murckkeı> 56 k:ışilik bır ~. ·tir 
mi.' ,,, o;('Uere 'crlcştıri.Jın;.:j · 

" ·' Adana Flakr-. '<le mıı5!8fır!cre " _ 
Ki.Zdel}l kahvalt.., t~le ye a,k.şaJ1l 
renıEklerini vermckı.edir· . 
Samımn, 5 (A.A.) - Ha'reke~;

arz nı:ticesi Samsan şelıriJlde . 
lırri yıkılan veya W<an edile:; 
yecek bir bale geldıi:i anla:iıdan 
Yurt~ ux!an muhtaç oldU 
anlaşılan 376 kişı. şehrin doklıu 

f ik -~ı en 
muhlıelı! otelinde tc r "" 
o.J4Ja.ra ycorleştirilmlş ve iaşe.;:, 
fua !eri mnli yard'JtD ,k,olJl.l 
sinw 1ıemin olunmıı;ı;ur. 

Ankaraya ıı•len ln~ili~ 0
• 

Fransı& aabıtleri 
!stanbu!, 5 (A. A.) - p. N. B. 

Ajansı bildir!vor: 
Fransız erkanıharbıye ııen~l"l
/M·banoeau i~ lnıılıtz erl<:ını

harbive subayı, askeri erkanla 
tıörüsmek \Ucre Ankar 1ya gel
m4lrdir. 

t • • be -
.. t.nde in ·aa t nıalzcnıesi te rru • 
Une karar vermiştir. 1 

Ankııra, 5 ( A.A.) _ Jlareketi· 
8~ felaketzedelerine yardım ol· 
Jlıak üzere Atinaıla •fabrikatör 
llodosaki şahsı nanuıı• 1000 do· 
lar ve fabrikası namına da 5000 
berrü kabul eylem~ıir. 

Ankara, 5 (A.A.) _Japon ıc· 
fareti erkiını ile TürJ.iyeıle ya· 
ş~Yan Japo11 kolonisi uııJlllDa fe· 
lılketzedelcre bir yardılll olmak 
üzere bugün Japon sefareti tara
fından 1000 lira tevdi edilmiştir. ı 

Ankara, 5 (A.A.) - Nor••eç 
lllaslabat!?ÜZarı, buı:ün• :ıel:ıele 
felakebr.:jelerine bir yardım ola· 
r.k şahsı namına yiiı. lıJ• teber· 
rij etmiştir. 

lktısat heyetimiz 
Sofyaya davet edildi 

!stanbul, 5 (A. ;..) - Havas 
Ajansı bildirivor: 

İng.liz • Fransız - Türk il<tı
sadi anlaşmalannın akdınden 
sonra halen Fransadn bulunan 

1 
Türk heyeti, Bul.gar hükiımeli· 
nin daveti üzerine sııfvadan ge
çerek Anltarava dÖneceklerdi~-. 

1 
Bazı mahafil bu zıyaretın, 

Türk. Bulgar rnünasebet ri iı.-
1 zerinde i vi tesirluı oıacaitı mu· 

ıa.;eas ;ndad;ı"ar. 

a 

Alman matbu
atının hayali 

tefsirleri 
Ber!in, 5 (A. A.) - D. N. B. 
Lokal Anzeiı::er gazetesi, garp 

devletlerinin, Sovveı Rusyadan 
dolavı garbi Asya devletıenni 
tehdide maruz ııöste~meye ca.ıs
tıklarını ve bunu da, şarkı kendi 
projelerine ortak etmek maJ<<a
divle yaptıklarını yazmakt.dır. 
Bu J"azete, yazısına şöyle de
vam ediyor: 

cSevki tasavvur ed ·1cn ve İn· 
gihz - Fransız efradından bas· 
ka Türk kıtaatını da ihtiva ede
cek olan ordular, Kafka.:;yada 
Sovyet tehdid ni önlemiye me· 
mur olacak, fakat hakikatte 
müttefikler !.&rafından, uzun 
zamaııdünbcri hazırlanmış bir 
taarruzu icraya hizmet ede
cektir. ---o---
dostlarımızın 
yardımları 
Bastarafı 1 iııci sayfada) 

Büyük Tür!· millctiııin, bü • 
yük ~ası, ankaz yı~ını lıaliııe 
gelen ı,chirlcr, kasabalar köy-
! ' ' erGcu evvel on bınl.:rce va -
tandaşm kayıbını istıhdal etli· 
yor. lıer kayıbm y~rine daha 
mükeınmcliııl kurınak kudre
tine sahip o!on mıllct.nı.zin 
mahvolaıı şehirler y-crinJe da· 
ha muhteşem, daha mamur 
beldeler yük.~elteceğinc ina -
nımız , -ar. 

Karşılaştığımız büyük fela
ketın bütün dünyada husule 
getirdiği teessür ve dostane 
tczahurlcr bala devam etmek· 
tedir. 

Maddi ve manevi kavbımua 
ortak olan yabancı ~iliet ve 
devletleriri yardımları her gün 
~iraz daha ıırtıyor. Bu büyük 
ınsanlık ve doslluk tezahürü 
Türk milletine P<•;• bir tesel-
lidir. -.--

Bize, maddi ve mauevi yar
dımınrda bulunan netip dost· 
larımıza minnetle teşekkürü 
bir vazife biliriz. 

Garp oe Finlcın• 

diya cephelerinde 

Garp ttphesinde mntat ke
şif kolları ve topı;u faaliyeL.n· 
den ba~ka csaı.lı hareket yok • 
tur. 

Finlandiya harbi resmi teh· 
liğ!C'finin kısa olması hasebile 
tanı kanaat verici hükümler 
verilmesine müsait buiunma• 
maktadır. 

İngilterenin tayyare, Fran• 
aanın lop, Aınerii<anın tayya
re ve 100 milyon dolara ka· 
dar para ycrdımını Finlandi
ya lehine tatbik edecekleri an· 
!aşılıyor. Anrak Almanyanm 
Sovyetlerlc ılohn sıkı b2reket, 
iş ve askeri birlik husule ge
tinnek huıu:undaki niyetleri· 
le, İskandinavya memİel etıc
rini tehdidi, yapılacak yar • 
dım1ann gönderileceği yoılan 
lıulmak zorluğunu meyd;:.na 
l:"tirnıektedir. Yine bu harp, 
daha b~ka ve geniş harplere, 
ihtilıitlara sebep olacak §ekle 
girmektedir, 

Ballıanlarda 

Macaristan Hariciye Na'ıırı 
K. Czydki'uin İtalyaJa yapa -
ca&:l se)·ahatin hedefi, iki 
mcmlei..ct arasındaki dostlu • 
ğu, ~ biriığini artı.nnağa ait· 
tir. İlaly-a, l\lacaristan ve Yu· 
goı.lavya ile sıkı dostluk temin 
ederek, Adri) atik mıntakasma 
Karpatlardan gdebil ek teh· 
lıkelere kar ı müdafaa zinci· 
ri husule getirmiye çalışmak-

-- --- - --....--- - - --- ------ -

Seylap 
Btıttarafı 1 inci •11/ad4) 

ni hucwni.yle bir adada ınah· 
sur kalmışlardır. Bunlara ke
leklerle erzak aiinderi!mlııtir. 
KurtarJmalarına çalışılmak • 
tadır. Blşeri yolu üzerinde 
Çatman geçidinde kayık işle
mez bale gelmiştir. Kaylk~ı • 
!arla diğer bir adada mahsur 
kalmışlardır. Yüzme bilenler 
suya atılarak kendılerinı mu• 
hakkak iilümdeu kurtarmış • 
lar diğerlerinin de kurtarıl • 
masına çaiı,,ılmakladır. 

Dicleye yakın Biı;mil kaza
sııun çay mahallesi feyecana 
maruz kaldığından hendekler 
acılmış ve kıun yıI:ınlarile sed· 
ler vücude getiriımiş ve imdat 
de\Tiy1Cleri hazırlanmış tel -
graThane ile bazı e••lcr tabii • 
ye ettirilmiştir. Nüfusça ve 
malca zayiat olmaması i•in 
vilayetçe gereken tedbirler a· 
lınmış ve alakadarlara emir • 
ler ••cı-iloniştir. Şimdiye kadar 
bir gfma za ·iat yoktur. Bat • 
man ~ayı üzerindeki direkler 
kamilcıı )·ıkıldıj:ından Di~·ar- ·ı 
baJ...ır • Bi--cri arvsındak..i te-

l 1cron muhnber~i kesilmiştir. 
Ceyhnn, 5 ( ı\.A. • - Ceyhan 

nehri dört metre ... ili santim ) 
kahannıs ,.~ b~ köyü sular 
basmıştır. Ölen in':ın ,.e hay· 1 
v;tn 1n~·iat1 ~·oktur. 

Finlandiya 
(Baş tarafı 1 incide) 

Kızıl askerlerin nasıl tehlim 
olmaları icabcdece.l!ine dair ta·.
s yel'Cr de vardır. Rus ~skerleri 
Finlmıdiya hatb. na beşer al~ı
şar ki&ilik gruplarl:ı elleri yu
karı ve tüfek.er omuzda olarak 
i'.erlemeleri tavsh·e edilmekte • 
dir. Bu suretle ıeshm ed lc..:e 
silahlar ıçin de lıc,·:ın:ıamelerde 
muharrer ücretler wrilecekt,r. 
Mesela bir tav\a-re icin 10 bin 
dolar tediye olunacaktır. TJy· 
y:ı:.'Cc loer tesh '!'I o ınsk i · tedikk
rini yeşil bir bez .sallamak sure
tiyle bildireceklerdir. Bu'.'lar bi· 
lahare ecnebi bir memlekete gi
debi'.ecek!erdir. 

-----------* Fınlandiya Rei icumlıtıru, Al· 
manııa ile miinakid tıcareı ve 
klirinq itılaJlarının 1940 enesı 
nıl.avetine li.adar temdidini taa· 
vip etmi•tir. * Ortodoksların Noel yortusu 
miinasebe!ile Bıılqaristan kralı 
Boris, bir çok mah)JU$lan affet· 
mi.şiir. * Fransa başvekıli Daladier, qe
neral Denain refakatınde kendi· 
sini ziııareıe gelen general Sikor
ski'ııi kabul etmiştir. * 1\!olorof, dün Bulqar heyeti 
reisi J11ali11e nazın Boji!ofu ka· 
bul etmiştir. * Serbesı Irlanda aııan meclisi 
tedlıisçiliqin ıenl:iline dair istis· 
nai kanunu müzakere ve büyük 
bir ekseriııeıle kabul etmiştir. 
*Bu aııın 15 inde Pariste Mcıca
ri.çtan ile Fransa arasında iktı· 
sadi müzakerelere b~lanı!acak· 
tır. 

tadır. Romanya • l\lrcar ara,i 
ihtilafı hasebiie Romanynnın 
btı miidafaa zincirinin halka
lan arı::sma alınması zorlıış -
mıştır. 

Amaika Cam. 
hurr.isinin nutku 

M. Ruzvellin son mes-ajt, 
Alman) a ve Sovyetlere korşı 
bir ııevi. oldukça sert ihtar 
mahiyetinde telakki edilebılJ, 
bununia beraber, Bırleşik A· 
merikanın harbe fili müdaha· 
lesi miruısında tefsir oluna • 
maz. 

Sefirl•rin ayrılııı 

İngilterenin Moskova sefiri· 
nin Londradan dönrnıyeceıl;i 
haberleri, Sovyetler!P müna
sebatını devam ettirmeyi fay
dalı gören İ"•İltere ~ükfıme
tinin, kat'ı münasebet korarı-
111 alacai!ı tarzı11da trfsidere 
müsait değildir. 

Papanın nyahatı. 
beyonn 1me meselesi 

iıalya Kralına, ziyarefiul 
R<ımada iade eden Papanın se· 
yabalinin müsbet ntticeleri -
uin, Vatikan ile ito)ya Kral
lığı ve İmparatorluğu arasın
daki münasebellcr.n dal.a hi 
yollara sevk edilmesi ol 1 ğu 
a.nlaşıinıaktadır. H:ırp aicybı-
11e tesirleri, min vi safha.dan 
L.cri gidememiştir. 

llA,.'\liT NURİ ml\IAK 

• 'Türkiye· lngı·ııerei Tü.rk z~~ginleri 
vazıfenızı yapınız 

müzakereleri 
Baftarafı 1 inci "''ifada> 

met de. Türk milletinin, en me
deni nıiUetleri11 zenıtinleri aya• 
rında civanmert, insauiyetper • 
ver, hayll'sever ağniya ycti~tir
di&iai, bütün medeaiyel diuı)'a
sına göstermek _.,.acak t ır. Ticari m ·· nasebetler üzerinde 

yapılan müzakereler ilerliyor 
Yukanya sıraladıj:"ıml'ı delil • 

)er, Tiirlı. ııeııpnlcrınin büyük 
nıiıli vazifelerıni isbata kiılıdir, 

sanıynruz. 811 milletin sinesin • 
de ve sayesinde, büyük paralar 
kazanmış olanlar, hele bazılan 
biç :ıtahmetsiı& denilecek kadar 
kolayca zengin olanlar, artık lı.c· 
5C)'e "e ka5aya davıranmaııdır • 
lar. Teberrü listelerinde ı:ördil· 
ğdmiiz veya hıç ııürmcd.ığınıı.31 
bazı isimlerin hızasında dôrt, b~ 
batta altı haneli muhteşem ra • 
lı.amlar bekliyoruz. Bu rakam· 
~dır ki, feli>ketıedclerin yü • 
:ıünü güıdiırtoeelı:., imar hamle • 
mizi tahakkuk ettirecektir. 

Londra. 5 (A. A.) - Reuter: 
Türkiye ile İn<riltere arasında ti
cari anünasebet:en düzeltmek 
üzere cereyan eden müzailereler 
ilerlemekte ve bu müı.akeratuı 
muvailakıvete ulaşacağı ümit e
dilmektedir. 

Türk - İngiliz tic~ret rejimi 
dolavuiv le. İnıı;,:iz ihracat tacir
lerinin, mal bedellerinin bazan 
N>k bü"iik teahhüI'erle alabil· 
d kleri itiraf roilmekle beraber 
takas hiikünJerini tadil sureti~ 
le ticoret ıcin veni b'r esas bu
lunmasına intizar olunmaktadır. 
Bu sure+!e v:ızivet h ssedilir de
recede düzelecektir Türkiye
nın, İngiliz ihracat bedellerini 

(B~ tarafı 1 iııeide) l 
>aI ":'' _k file C'ri gclecc~ bildi
ılnııs;;ır, 

Bunlar iç.in İstanbul •:a ·~aha· 
celcrinde t,emen 150 v•tak ay
rılnuslır. 

ğır yaı-alılar Haydarpaşa Nü
mu;,e lıastahane;;lııe yatuıl:ıcak· 
lardır. 

Y.ra1'ın hafif olanlar da Cer
rahoa' . Beyo~;u ~e Haseki ha.>· 
taban< 'erine nakl~lunacakl.ırdır. 
Be!ed e sihhat işleri rr üdü. lu!!ü 
oef.erinden doktor Said bugun 
ı:?e-' ecek ' ıra ıları Dclı>dive na
mına mstlıV'ô'cak ve a!ınan tcd-

tedivede ııösterdi~ teahhür. iki 
memleket arasındaki ticaret mü· 
va:zenesinin, İnıtilterenin c;ok 
lehinde olmasından ııer· ııelivoc· 
du. Fakat. İnııilterenin, Türk 
mallarını daha f.az1a miktarda sa· 

, tın ahnak suretile. vazivete bir 
hafiflik vereceği ümit olunmak· 
tadır. Bu itibarla. Türk ithalat 
tacirlerinin. halen İn,;Iiz lirası 
iç:n verdikleri yüzde 60 primin, 
lnııiltere tarafından Türk emti· 
ası satın alındıkca, çok a:ı:alaca
ih tahmin olunabılir. Şu sırada 
Londrada cereyan etmekte olan 
göri:smı!er, c:ok muhtemeldir 
ki bu neticeyi veı·ecektir 

karc1esler ne gonderı:mek üzere 
fanili, hırka. kazak, gibi çama. 
şular hazırlamakt2dırlar 

Bundan baska rektörlüğe muh
telif F o.külte ve bilhassa Erzin
can. Sivaı; ve Tokafo talebeler 
tarafından kendi:erinin memle
ketlerıne bir an evvel /( dcbilme
leri icin sÖMl'S!r tatilinin bu yil 
erken yapılması yolu'lda müraca
atlar yaoılnustır. 

Rektor J.k bu hususta bır ra· 
por hazır • ..,, ve ilk toplanacak 
meclisi.- göriışülm~k üzere pro-

Lord NuIDcld'in Oksford fini• 
ver.ntesine '38,500,000 frank, 
harp başlamadan ev.el esasen 
mükemmcl~n bakılmııkla laıa 
İngiliz ask •lcrinin rahat yaşa -
maları, ist!.rahal edeba elen ve 
eğıcnmeleri içiu 2S , ,nııo fıııllk 
verdiğini, hizim zenginlerımizi 
felaketzedelere yardıma teııvik 
ve tcş(İ için, hatırlatmak kte • 
rim. Dakiki zenginlik için, ko
nak, apartın1an, han, köşk Avru• 
pada villa, mücevher, otomobıl, 
kürk, esham sahibi olmak kafi 

1 

değildir; sahavet, insaniyelper· 
verlik bayırsevenik, bir keı.me 
ile ruh zenginliği de şarttır. Bö)'• 

J le olmıyan milyon sahiplenne, 
asıs, cimri, pmti, haDll) et!\lZ 

derler. 

birlere nezaret edecektir. Tren- fesör'er hevetınP havale etm:s-
le gdecck y;:,.r Iılardan bru;ka Ege 'lr. 

Türk nnglnleri, sizi PrVetle
rinh le ve Tfırkiüğünü-ıJe nıü le
nasip ya:dımlara d vet edı. o • 
ruz. Vazifenizi yapı ı<, hulün 
m11let ve bütün d oya nnarm
da aziz olnı. fu ·atını kaçır 
yuuz. 

, •'JLILınUn •fa bu srbah K-:-ade· 
:uzden v;:ualı getirme>i bek.en
mekt0dir. 

Bu <abah saat 9 d•n it'baTen 
koo: üde yaralıla.r ıcın imJadı 
sıhhi otomobilleri ile hususi tr..k

er be:.ci~tnt:ı.;e baş! y r.aklıır
tlır. Yar iliır bu suret.c siırırt· 
le nak o un c.ıklardır 

ABİDİ~ DAYER 

.. 
ugun TÜRKÇE SÖZLÜ 

Şundiye kad r se!l..'"iıniz hasta- 1 s·ınem "'nrf 
hanelerine yazılan y ,r ..lı.arın sa- I ı • u J U ( BASKER VİLLER'in KOPEGİ) 
yısı 25 tir. AŞK • HEYECAN • DEHŞETve BÜYÜK MACERALAR F1LM1 
Dumlupınar vapuru ile pazar· B:s rollerde: RİCIIARD GREENE • BAZİL RATBON • 

lesi ııun.i. Gire0 un ve Ordudan WENY BARİE 
yaralı ge!nıe;i beklenmcktec.ir. Filme ilave olarak: FOX DÜNYA HAVADİSLER! ve GRAF 

Kand li:.i ra.satha11Esi müdur SPEE zırhlı .. <nııın varalı olarak Mont.evideoya ı?e:işi ve kumanda--
muavini Kemal ile memurlar • n.n önünde yapılan aenaze merasimi .. 
dan B. Süreyyadan müre.kkep Buııiln s at 1 ve 2.30 da te'lzilii.t.lı mat ·ne vardır. 
heyet evvelki ıı;ec Erzincana il Dii!er seanslar: 4.30 - 6.30 ve 9 da. 

hareket etmistir. Mütehassıs o-
lan Üniversite profesörlerinden 
bir hevel de avrıca ıı;idecekt r. 
Kızılay İstanbul mümc•st.i de 

muhtelif bakterivolog ve do1'· 
todardan müreKkep bir heveti 
süratle vollıvacaklır. 

Sehrimizde bu:unln esnaf ce
mh·e!ı.'l!ri de dün bütc;eler'nd<'n 
aşal!ıdaki miktarları zelzele fel.i· 
kelzedeleri itin avırmailı karar· 
Laslırnıışlardır. 

Bakk.ıll;ır 1000, Lokantacılar 
1025, KQhwciler 300, şekerciler 
500, socııl<ır 650, ekmek yapıcı
lar 200, Berbe.ler 50, ı:ıan•onlar 
50, süt~üler 100, hamamcılar 125, 
muskirnt amıll n 2a, kasaplar 

00, mavnDcLar 75 !ira. 

BUGON 
MELEK 
Sinemasınd.:ı 

2 saat kahkaha ile gülmek 
eğlenmek ve zevk sürmek 

istiyenlerin filmi 

ZORLA GÜZELLİK OLMAZ 
Fransızca sözlü: Bllı) rol'erde 

LORETTA YOUNG - WARNER BAXTER 
Film ilave olarak: FOX DÜNYA HAVADİSLER! 

GRAF VO:-. SPEE Alman zırhlısının Montevidova varalı olarak 
_ ırelişi ve kurrıardanın önünde vaoılan Ci.'naze tôreni 

Buıı;un saa 1 ve 2.3() da tenzi.-iıtlı matine vardır. 

Avrıca ayakkabırı!ar cemiyeti l 
de 3200 çift kundura tcberriı et- ~ı-ıı::::z::sm•m•mmm•••••••••••m•m• 
•r.iştir Esruıf Cemive lcri bu !' 

Fransız filmlerinin ebedi zaferi 
19'10 senesınin ilk süper f.lnıi 

v.ırdımlanndan b•~ka; Kızılay 1 
mümessilleri ile birlikte bütün 
esnafın şahsi yardımlarını da top-
lamaktadırlar.. 1 

Fransanın en kudret:i artistleri 
EDWİGE FEUİLLERE - GEORGES RIGAUD'un yarattıklan 

Bu suTetle dün dokumacılar ve 
manifaturacılardan 70 bın lira 
toplanılmıstır. 

Kızılay ve Halkevlerinden baş· 
ka !ıer semtteki .. muhteli.f tesek- 1 küLer de tebPrru kabulune de • 
vam etmektedirler. Bu meyan
da dün .Emirı;ıii.n Gençlerbirlif:i• ı 
sıxır kulübü \'ardım kom tesi; 
mirt'inlı ı:ıcncler a"rıca tekmil 
hası~atını felaketzedelere ait ol
mak üzere bu ak~am icin büyük 
bir. musamere vereceklerdir. 

YIKILAN MABET 
Büyük bir ihtirasın en ca tlı mısali Sonsuz bir aıkın 

büyük serenadı 
~ 

Bugün iL A L IE sine asında 

Üniver•itede kız talebelerden 
bır çoltıı hararetle felaketzede 

İlaveten: METRO JUR~AL en son dünva haberleri. 

RE KLI iKi - w LT cıs 
Bu~ün saat l ve 2.30 da tenzilaUı matineler 

20 y~ının bütÜn tazeliği ve sevimli:i~i ile 

DEANNA DURBiN 
ve iki ~;z kardeş'. bu ha!ta gön:.lmemh bir muvaffakıyet.le 

S U M E R Sinemas1nda 
ı::österilınelcte olan 

KIZ AR BOYOD L 
Fi.m nde ıevircıleri, el!lendiriyor ve ııa~yediyorlar, 

EY 

R 
Bu füm OFAl'NA DURBİN'in en müke~mel ve en güzel filmid'r. 

İlaveten: EKLER JURNAL ve Gra.r von $pee ile İngılız knıvazörı~ri arasında deniz muharebesi. 
Buırun saat 1 ''" 2.30 da tenzılatlı matireler 
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Halifenin gözleri bu kızın iri, siyah 
gözlerine takıldı kaldı 

- Beni olauğwn gibi ve oldu- r 
ğurn mevkide bırak.nız. Başka 

b şey isteme~ 1 
Cevabını verdL 
füityStc.·ıdeloıJer bu iluıyaJ. sü

kut..ooan sm.:a VE hele Ha.runun 1 
gıJ. çe a.rtan hazı.rJıklanru gö
r unc-e kurtWıış iıl'.Jı.anı kalına - • 
dıgı nı çoktan anlamışlardı. 

Bızo.nslılax a.rasmda manevi
y::ı. bozukıuğu o dereceyu bul -
ımu~tu ki. kale duvaırlarından 
ipk> kendilenni sark>tarak firar 
eo.eııler ve Hilılüe ordusuna tes
lım olanlar gittikçe artıyordu. 

H1'lllen her gün şehrin üzeri
r.e mıncınıklarla yangın yapıcı 
eteşler ve oklar yağıyordu. Ayni 
zamanda Arap fed.alleri şehnn 
kale duvan dibine kadar soku
larak buradan bir delı.Jı. açmağa ı 
gayret ediyorlardı. Nihayet ka
le duvaır.lannd.a bir gedik açtı
lar. 

Anap ordusu elde kılıç bu ge
dikten ~eri gırme.k. suretile §eh
J'i zaptettıler. 

* Kayseride 40 bin kişi ile teslim 
olan Bızans ordusu Harımürre
•<lin lmparator Nisefora verdi
jıı ,ok kuvvetli bir ders oldu. 

Tarih, Kay.9erinin Arap ordu
su taraLndan zapted.ilıni!si es -
-nı:ta Hanuıiırrcş.dın silahla 
lıaza.ııd.Jğı bu zaiere b...- de ka.lb 
.uıerının ilav-e edıldiği.ni eliane 
~ kayde;.mekı.eair. 

Bue.fıwıneyegöre,Hs:runürre-

1it, muhteşem bır al.ayla şehre ' 
ıııı.rmişli. Bı..ıans asker ıer.uıi esır 
eLt.!<ıen sonra kaJenın şatosun
da, bütün .Kayserı zadeganını ve 
Bızaııs ordu.su ıı.silzade;erını ka
bul etti. 

BunJ.arın arasında kadınlar da 
vardı. 

lıırer birer ge.lip Emirülmümi
ninın önünde boyun k.ran bu ka
dınlar sırasında beyaız!ar giyLn
nuş ve giığsüne kırmızı bir gül 
takıruş henuz on sekizınde çok gii 
zel bir de k..z "'8rdı. 
Halüenın gözleri bu kız.n iri, 

ıııyah gozıerıne takıldı kaıctı_ 

BaR<J;ot saraymın har-em daire
ıı:nı 'au;duran ve dtınyanın aört 
kôşesınde!l sat.ın alınm.ş, hedi
ye gonocrılmış bmı.,rce cro-ıye 
arasında bıle bu şı.ınru önu..ıae 
d.z çoken ve boyun kıran ll= 
güzelıne benzıyeni yoktu. 

Gücünü, kuvvetini kaybetme
rnış ve yaşının tam kemalınde 
bulunan E.mırülmürrLnının kal
binde, asabında yem bır a'jlun 
~ımşeklerı çaktı. 

Gôzunü k..zdan aymruyarak 
ııordu: 

- Bu kız kimin kızı? 
Sıııtı.nda sıyah bir cüppe, boy

nunda iri taneli bir t10soih ve 
tesbıhin uc nd.aki gümüş sali -
~in ucu gö~süne çal"pa çarpa bir 
keşış, bir papas ilerledi. 

- Benim kızını" Ya Emir_ 
Dc'<ii. Harunürreşiıt bu papaza 

baktı. 
- Sen kimsin? 
Dıye sordu. Papaz cevap ver

di: 
- Ben, bugün sizin hükmü -

nüz altına giren bu Kayseri teh
IIİl'.Lill baş rahiıbiyiın.. 

Halile hıç sesı.nı ç..ka:rmadı. 
O gün resmi kabul bıttikten 

ve Kayı.eride ele geQ.rilen gasıa
im deve.erle Araoıstan, Bagdat 
yolunu tuttukıt.an sonra Emırul
mwnınin orduyı& avd-et emı-..ni 
verd.. 

Bızans İmpaaıatonınun tekrar 
lstedığı sulbü yine kabul etmiş, 
bu kat'i za1eıi yıne ·yanın bıca
kaırak ııeri dönmüştü. 
ANiık Kayse~.d-en aynlıyordu. 
Tam kale kapısından çıkaro

ğı s.rada beyaz atıını d>uraurd.u. 
Başı.nı arkasına döndünlü. 
Gözlen önünde baş rahibin b~ 

yazl&r giymiş lurıruzı güllü gü
zel kızı canlandı. 

Derhal şu emri verdi: 
- Papazın kızın.ı getiriniız" 
Ve Harunürrcş'it Kayseriden 

bu genç ve güzel kızı da berabel' 
adarak ayrı.JdL 
Maama!ı.h papazın kızı d.a. Ha

runürreş!di sevmişti. Halifenıi.n 
aşkına, her ne seix'ple olUJ'sa ol
sun mukabei<! eden bu güzel Bi
:ııanslı kız, Emirülmüminini az 
zaman içinde avucuna aldı. 

Onun bütün gamlarını dağlttı. 
Hattfı Halife bu papaz kızı için 

(Fırat) •;>hilinde büyiik bir le 
saray yaptırdı.ğını bu efsaney& · 
kaydeden tarihler yazmaktadır
lar. 

( A rka.n ııar) 

Üıküdar Hukuk Hıikimliğin
den: 

Aailc tarafından Üsküdarda 
Topt~nda Cımcı hanında sakin 
kocası Sal h aleyhine açı:an bo
sanma davası üze:ine müdc\eaa
leyh daveti kanunivevc icabet et
mediğinden müddeiycnin talebi
le hakkında aıvap kararı ittihaz 
ve tahk kat 21/2/940 çarşamba 
saat 15 talik edilmekle yevm ve 
saati mezkurda yine gelmediği 
takdird pıvabında tahkikata 
devam olunacairına dair vazılan 
ıııvap karan mahkem~ divanha
nesıne a_ ldığı I! bi keyfiyet teb
lil! makaın;na kaim olmak üze
re ayrıca eazete ile de ilan olu
nur. (2:l308) 

Beııo{ilu 3 üncü Sulh Hukuk 
.Malıkcmesiııden: 
Kırmızı Horoz tarafından Be

şiktaşta altıntaş sokak 36 numa
rada Hatce alcvhine acılan 38 
lira 80 kurusun tahsili zımnında 
dava edi.ene ı:önderikn daveti
yeye mübasiri ve zabıla tarafın
dan verilen mes:uhatta dava 
edilenın vazılı mahalli terk ile 
ııitti~i ve ikametı~ahı rla mechul 
olduiıu bildirilmiş ve davacı v~ 
kilinin talebi ile 20 eün müddet
le ilanen tebl l!at icrasına karar 
verilmiş oldutundan mahkeme 
ııünü olan 29/1/9-tO saat 9.30 da 
mahkemeve ııelmesi veva tara -
fından musaddak bir vekil l!Ön
derrncsi aksi takdirde gıyabında 
mahkemeye devam olunacal!ı 
davet ve makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. (23306) 

Sahibi: ~. iZZET. Netrlyat Dlrektörıi 
A. NACf: Ba,.ldıil J'•r: SON TEL-
GRAF Ba..<ımevl 

1"iirk Hava kurumu mo:lel 
uçak müsabakası 

7/li940 tarihinde Yeşilköy Tayyare mey<tan.nda yapılması 
mukarrer olan model tayyare müıabakası amatörlerin gösterdikleri 
arzu üzerine 14/1/940 pazar gününe talık edılmiştlr. (137) 

J.IAZ RET/ 

Yc..zan:Ziya ~akit 
Neeaşi, sadtte müslüman ol

makla kalm..-dı. Resulü Ekreme 
hitaben ~ıı cevapnameyi de yaz-, 
dımı gönderdi. 

(Hakıki mabu.cl olan ve kendi
sind<.'n başka ibadete lilyik ba
Tannı mevcut bulunmıyan (Al
lah) ın Resulün<:': 

'0 büyük (Allah) ın selıimı 
ve ~hm eti, senin de üz.erine ol-
6Un.. 

(Mektubunu büyük bir höl'
met ve tazim i.Je dinredim ... Yıır
lcrin ve göklerin Tunrısma lra
&e.'Il ederim jg!, (İsiı) hakkında 
söykıdiklmn, ne fazlad:r ve ™' 
d<.' noksandır._ Söylediklerin, 
(Hak) dn-. Zaten, sen.den evvel 
gelen Peygarnberl-eırin kitapları 
da, ooııin doğıııluf(umı, büyük
lüğiinii. ve son Peygamber oldu-

Ef 
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!!unu kabul ve tasdik buyurmuş
lardır. 

Buna binacn, hiç tereddüt et
nıro.,n, emrini yerine ııetrrdim. 
Amcanın oğlu Cafer ebi Talip'
in önünde, (Al1ah) m birlığıni 
ve senin 1risalctl ini kabul ve 
t:ısdik ederek isliınıiyeti kabul 
ea.im .. 

(Bu mı:ktııbum ile, sana biat 
ettiğimi bildiriyorum .. Selam -
nin üzerine olsun Ya ResuW -
lah ... ) 

Resulü Ekrem efendimizin se
firi Amr'ın bir vazifesi de, vak
tiy lıe oraya Meret etımlş olan 
müslüma.nlaT<!an, istiyenl<'ıri a
lıp Medineye getirmekti .. Necaşi. 
Resulü Ekremin bu en:U8\lnu da 
derhal yerine ~irdi. Avdet al'
zusunda bulunanJ.arm yol ro~ 

Ankara l'<adyosu 
l>ALGA VZUHLUGU 

.A.Q. 11,4' & U195 il:& it Kw. 

.A.P, 31,79 m. HU Kes. H Kw, 

1139 m. ısa ır;.., ızı ıı..w. 

6 2. kanun Cumarte.si 
13_30 Proırram, ve memleket 

saat ayarı, 13.35 Ajans ve met~ 
oroloji haber.eri, 13.50 Türk mü
ziği, 

Çalanla'l": Vecihe, Kemal Niya-

• 

IKU.11. ••• 

iki Bakteriyolog Aranıyor 
Sark zelzele mmtakasmda vazife görmek üzere iki Bnkteri

yoloğ'a lhtiya~ vardır. Harcırahları ile iaşe ve ibate masrafla
n Cemiyetimize oit olmak üzere kendilerine ayda 250 lira 
ücret verilecektir. Taliplerin ihtısas vesikalariyle birlikte hemen 

KIZILAY 
Satış Deposu Direktörlüğüne 

l\lüracaatları ilin olunnr. ---·· 
zi Seyhun, Cevdet Kozan. J 

1 - Okuyan: Müzeyyen &/
nar. 

İstanbul lr.şc:at Usta Okulu al:m satım 
Komisyonu Başkanlığından 

l Tatyos Suz nak peşrevı, 
2 - Refik Manyas - Suzinak şar
kı: (Zevkin ne ise söyle hicap 
evleme), 3 -Arif Bey - Suzinak 
şarkı: (Beni bi,ar ederken), 4 -
Nuri Şeyda - Suzinak şarkı: (Sev
dim seni ben), 5 - Kemal Ni
vazi Seyhun: Kemençe t.aksimi. 
6 - Arif Bey - Suzmak şarkı: 
(Aşkınla yanmaktadır), 7 - Ze-1 
ki Arif - Suzinak şarkı: (Sevdim 
seveli), 8 - Halk Türküsü: (Bül
bül ne ııezer,in çukur ovada), 
9 - Halk türküsü: (İrafa f.ncan 
koydum). 

14.30 Müzik: Riyaseticumhur 
Bandosu (Şef: İhsan Gü.ncer), 
1 - R. Barsotti: Marş, 2 - L. 
Karren: Kapris (va.s), 3 - Mo
zart: Fiırnro'nıın bugünkü opera
sının üvertürü, 4 - G. Puccini: 
Tosca operasından Fantezi, 5 -
F. Poı:ıv: Hint Kervanı. 
15.15/15.30 Müzik: Cazband (pi.) 

18.- Proııram, ve memleket sa
at ayarı. 18,05 Müzik: Radyo caz 
orkestrası., 18.40 Konuşmo. (gü
nün meseleler.), 18.55 Serbest 
saat., 19.10 Memleket saat ayarı, 
Ajans ve ıneteoroloii haberleri. 
19.30 Türk müı.lgi: Halık turkü
leri. ~ TOOeın ve Sadi Yaver 
Ataman. 19.45 Türk müzigi: Saz 
e;erkri: Çalanlar: Hakkı Der
man, Şeri! Içli, Hasan Gür, Ham
di Tokay, Basri tlTer. 

20.10 Konusma: (Yurt bilgi
si ve sevııisi), 20.25 Tü. k mGzi.ii;i: 
Çalanlar: Ktınal Niyazi Seyhun, 
Cevdet Çağla, Cevdet Kozan, 
İzettin Ökte. 

1 - Okuyan: Stwahat Özdcn
ses. 

1 - Senih_a Kambay - Uşşak 
şarkı: (Yıktı bir meltem), 2 -
Melekset - Uşşak şarkı: (Usan -
dım a{(lamaktaıı). 3 - Udi Ah
met - Karcıj:!aı- şarkı: (Görünce 
ben seni), 4. - Rcrif İçli - Saba 
şarkı: (Düş b<?n ıribl bir aşka). · 

2 - Okuyan Mahm Jt Kar·~
das: 

1 - Arif Bey - Hicaz şarkı: 
(Benim halim k akınla yaman
dır). 2 - ••.•• - Hıcaz şarkı: (Yü
rü d(iber yürü saçın sürünsün), 
3 - ...... - Hicazkfır şark.J: (Ak
sam olm güneş ı;ıidcr}, 4 -
Klarnet Şükrü - Karcığar ~arkı: 
(Hasta bir ümit ile). 

3 - Okuyan: Sadi Hoşs-es. 
1 - Dede - Rast şarkı: (Hatı

rımdan çıkmaz asla), 2 - Şük
rü - Rast şarkı: (Uvus~m ı;ıö!!
süne kovsam şu hummalı bası), 
3 - Kemani Rıza - Rast şarkı: 
(Bu ırün hic bakmadın). 4- Şem

settin Z'ya - Mahur şarkı: (Şu 
güzele bir bakın). 

21.15 Müzik: Küçük orkestra 
(Şef: Neciı:ı Aşkın), 1 - Kar! 
Komzak: Viyanada e-ece, 2 - La
le - Fantezi, 3 - J, Strauss: Vi
vana Kanı (Vals), 4 -- Brahms 
Macar Dansı, No: 3. 

22.15 Memleket saat ayan, 
Ajans haberleri· Ziraat. esham
tahvi::at, Kambiyo-nukut borsa
sı (fiyat). 

22.35 Konu'"'lla, (Ecnebi dil
lerde - yalnız kısa - dalı;ıa pos
tas·le), 22.35 Müzik: Opereti-er
den seçme parı·alar (pl.) (yalnız 

uzun-dalııa-postasile). 23.- cM:

band (p!.) 23.25/23.30 Yarınki 
proızram, ve kaı:ıanıs. 

raflarını verdi. Bunları iki ı;ıe
miye doldurarak izzetü ikram 
ile Medineve gön.derdi. 

Bu kafile (Medine) ye vasıl 
olduğu zama<n, Resulü Ekrem 
efendimiz henüz (Hayb<a-) mu
harebesinden avdet etmemişti. 
Medüıeye g~lip de .. uzun zaman
daınbcri vataıılarrndan cüda ka
lan bu ehli isliımı meoorret için
de görünce pek çok sevindi. Bil
hassa, N~sir.in islamiyeti ka• 
bul etmesi, Nebil Zişan efendi
mizin kalbinde o kadar büyük 
bir fe:-ah ve memnuniyet husu
le vetirdi ki, drrhal mübarek yü
zünü kıbleye çevirerek: 

- Yarab! .. Bana bahşettiğin 
iki büyük meserret karşısında, 
sana nasıl şükredeyim? .. 

Dedi ... Resulü Ekrem efendi
mizin kast bu} urdukları iki me
serretten biri, (Hayber) kalesi
nin fethi.. Di;\eri de, Neeaşiuı.1 
ihtida etmesi ve eski eslıabiy:e. 
bilhassa bunların arasında bulu
nan Cafer bin Ebi Talibi t•·krar 
görmesi idi, 

* Resulü Ekremin, ikinci S<:fa-
ret heyeti. (Mısır) a g'tti. Hu 
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lstanbuJ İnş:ıa& U!;f& okulunun mayıs J940 sonuna kadar ihtiyacı olan 

mlkdarlarlyle muhammen fiyaUan \'"e tk temlnatlan yukarıda 7a.zılı enalu.n 

11 ıklncl klnon ru~f1t'mbe cünü saat 15 tle l"üksck m'ktepler muha,ebeclll

ilnde &tf4"kkul eden okoJ koınfsyonunea ayn, ayrı acık eksiltmesi 7apıla

caktır. Ltekliler p.rtname7l cuma ve salı ,.unıerinden mıtada devairtn apk 

bu.lundafu l'ilnltrde aynı )'ere ba' vurarak sörebllf.rler. İs~kllJer tlcarrt od:l

unın reni J'ıl vesikası ve tt"mluat mak::tuzl.'\l'Jfle belli cün ve saaUe komisyo

na celmelerl. (1075%) 

flBATERlE İLE 
EDEN LEH.İN 

Rı\DYOLAHINI İSTİı}IAL 
NAZARI DİKKATİNE: 

l\larkah yassı pilleri radyolar için en mükemmel pillerdir. 
Dünyanın en dayaoıklı pilleridir. 

Z Pilleri Avnıpada çok rağbet görmektedir. 
Pilleri her çeflt fenerlere uyar. 
P.lleri her keseye elverişlidir. 
Pillerini her yerde arayını:ıı. 

-•Toptan satış yeri: Tahtakale No.51 -.,;,.· 

heyete riyaset eden zatın adı d3, 1 
lHiıtib b n Bcltea) idi. Mısır 
hakimi (Mukavkes) bu sefire çok 
hörmet gösterdi. İslamiyetin 1 
maksat ve hikmeti hakkında 1 
(Hiıtip) den bir çok şeyler öğ
rendi. Sônra, Resulü Ekrem 
efendimize hitaben ııayet tazim
kfırane bir mektup yazarak bazı 
hediyelerle beraber Hatib'e tes
lim etti. 

Bu hediyelere (Mariye) ve 
CSirin) isminde iki hemşire ca
rive ile (Düldül) isminde beyaı: 
renkli kıymettar bir katır, ga
yet cesim ·cüsseli bfr merkep 
elbiselik lruma.şlar ve saireden 
mürekkepti, 

Üçüncü sefir, (Dihye bin Ha
lire) idi. Bu da, (Bizans İmpa
ratoru, Herakliyus) un nezdine 
gön<l<!rtdi ... ılmpararor, İranlı
larla vukubulan muharebede ga
lip gel<liğlb için, bunun şük:ııan 
nişanesi olmak üzere bu sırada 
(Kudüsii şerü)i ziyarete gel -
mişti. 

Dihye, İmparatoru (Kuaüs) 
de buldu. Büyük merasim ve teş 
rifat ile Herakliyus'un huzuru
na kabul olundu. Hfunil olduğu 

(Namci Risaletpenah1) yl tak
d:m et:i. Resulü Ekrem Efendi
mizin bu mektuplam da, şu me
alde idi: 

(Ev N~ranilerin hükümda -
n! .• _ Sen ki, ehli kitapsın. Biııim
le si:zin aranızda müşterek oLan 
(kelimei tevhid) e icabet et ... 
Tek b>r (Allah) dan başka, iba.
dete la)'<·k hiç bir mabut yokl.ur. 
Ben, Allahın vahdaniyetini, kul
larına tebliğe memurum. Bunu, 
böylece bilmek, şerik ve nazi
ri olmıyan (Allah) ile onun (Re
sul) üne iman etmek liizımdır.) 

Heııakliyus ile sefir Dihye'nin 
arasında müteaddit mülakatlar 
cereyan etti, Bütün Bizans hü -
kfımeıt eırkanmm da i.ştir&k et-

1 
tikleni bu ınüliıkatlarda, İmpa- · 
rator islamiyetin yüksek hikmet 
ve faziletlerine dair birçok şey
ler sorup öfırend!. Aldılıt cevap
OOk- kar~1J11nci'1I meınnımitf-eÜ1i 
açıktan açığa izhar etti. Resulü 
E.kırem Efendimizin m-ektubuna, 
parlak bir cev.apıırune elle bir 
hayli kıymettar hediyeler gön
derdL 

Dördüncü sefir, (Şüçtı bin v~ 

6 - İKİNCIK>.SUN 1940 ...,.,...., 

1. GENÇLiK 
2. GÜZELLiK 
3. SIHHAT 

i1te yük. ·k bir kremde 
aranan bu mcsb"cUrrlıı 

hepsini 111.ze 

KREM PERTEV 
temin edebilir. 

).- KREM PERTEV: Bir 
tuvalet mUstahzarı

dır. İnce bir itina ıe 
7apıl.ışındaki husus1-

7etl itibarile yWı·k.I 
ç!zgi ve buruşuldukl•
rın teşckkulUne mo\nı 

olur. Deriyi genç v~ 

gerıin tuta.r. 
l- KREM PERTEV: llir 

GUz.ellik. vasıtasıdı:. 

Gen1şlemit mesamatı 

sı.kışurarak ciltteı;ı 

pürtUk ve kabarcık. 

lan ıiderir. Çil ve l~ 
kelerı i.2.ale eder. Tenı 
mat ve şeıfaf bir hale 

~,,._ ::::;;o=~::>ı aet1r1r. 
- ıuu;M PE)lTEV: Bır 

cilt devasıdır. Deri 
ıuddelerinin lfrazatı
m düzeltir. Sivilce ve 
&iyah noktaların teza ... 
bürüne mani olur. 
Cilt adaleııı~ni b~liye
rek kuvveUendırir. ' I Kuru cildler için yağlı ve yağlı ciltler için )&ğsız 1 husu .j tiip ve varolan vardır. -

Istanbul Levazım Amirliğinden: 
2 No. ı.. Dikiınevi terzi \le çadır kısımlarına gece ekibi i~in işçi 

alınacaktır. Bu ekiıı on beş &ünde bir &ündüz ekibile tebdilen çah
\'!Caktır. İsteklilerin nı;ağıda yazılı vesaikle Tophanede 2. No. lu 
Dikimevi müdürlüğü11e ınüraea&tları. 

1 - i,tida 
2 - Polliıce 11ıusaddalı. hüsniibal varakası 
3 - 'fifo a.•ı kiığıdı (1074) (lt9) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
ı - Müfredat lislcsı mucibince 26 kalem muhtelif P.uıJavat le

vazımı pazadıkla satın aiınucaktır. 
2 - Muhammen bedeli 525 lira muvakkat teminatı 39.J7 liradır, 
3 - Pazarlık 10/1/940 carsamba günü saat 15 de Kabataşta 

levazım ve mübayo.at ~ubesindeki alım komisyonunda yapıla -
co.ktır. 

4 - l\'Iiıfredat listesi her J(Ü1l sözü J?eçen şubeden parasız ah
nabihr. 

5 - İsteklilerin pozarlık için tayin edilen ııün ve saatte % 7,5 
püyPnme poralarivle birlikte mezkur komisyona gelmeleri, ,55. 
...:..::_:_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----

.t.ınnıyet ~andığı borçlularından ?vlen:duh 
mira~cılanna ilan yolile son tebiiğ. • 

Mur:Siniz sıağlığ>nda 12190 hesap numarasile sandıj!ımızdan aldı
ğı (1150ı liraya kar~ı Ayvansarayda Atikmusta!apaşa mahalles:n.n 
F.ı-.n sokai\mda eski 12 mükerrer 5 defa 12 mükerrer yem 14. 16. 
18. 20. 22. 24 numaralı altı ev ile yine aynı mahallede Pazarcı so
kağında eski ve yeni 3 numaralı diğer bir evin tamamı birinci de
recede ipotek etmiş idi. Vadesinde ödenmiyen 23/5/38 taııihinde 
(2633) lira (65) kuruşa vaı·mışt.r. 

Bu sebeple ve 3202 numaralı kanun mucibince yapılan takip ve 
açık a~ttırma neticesinde altı ev 600 ve diğer ev de (150) lira bedel
le sandık namına muvakkaten ihale ed1lmiştir. İşbu ilan tarihınden 
itibaren bir ay erinde 93&/1214 numara ile Sand!.ğım.za müraca
aıtla borcu ödemediğiniz ta.kdirde kat'i ihale karan verilmek üzere 
dosyanın icra hakimliglne tevdi ohınacsğı son ihbarname yerine 
geçmek üzere ilan olunur. (130) 

_;~--~~~~~~ 

İstanbul Vakıflar Müdürlüğünden 
Semti ve Cadde veya No. ını Cinoi l\ıl uhammen 
mahallesi sokağı Aylığı 

Lira Kr. 

Eyüp, Nazperver Mescit 28 Ev 2 00 
Uzunçarşı Saman Saman viranı 

Viranı evvel Ağızlıkçı evvel camii 10 00 
Ahrrkapı İshak paşa Sanıçhane 1 Arsa 1 50 

Yukarıda yazılı mahaller 941 senesi l\'ıayıs sonuna kadar kmı
ya verilmek üzere arttınnalan matılmrştır. İstekliler 9/ K. Sanı/ 
940 Salı ıı(inü saat on be:;e kadar Çemberlıta:;ta İstanbul Vakıilu 
BGşmüdürlüğünde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. (!05) 

hep) dir. Bu zat da, (Be~) ha
kimi (Haris bin Ebi Şemır Gus
sani) nin nezdine göndE'rildi ... 
Belka, Biza:nslıJarın Suriy-e kıt'a
s:nda bir eyaletıt idi. Bu eyaleti, 
BizaınslıJar namına. i~ edo;n 
(Hari9) ise, putperesttL 

Haris, Resulü Ekremin sefiri
ni pek fena bir surette kabul et
ti. Namei Risaletpenahiye de hür
metsrzlik gös!Erdi. Hatta; 

- (Muhammed) kim oluyor 
da, bana sefü ve m-ektup gönd~ 
recek kadar kendisinde cellllll'et 
buluyor? ... Mukaddes mabutları 
tıa.hltir eden bu adamın başını 

kesmek için derhal bir ordu gön
dereceğ!ın. Git, kendisine böyle 
söyle. 

Diye, Sefir (Şüca) ı huzurun
dan tardetti. Ve derhal İmpara
tor Heııakliyus'a bir adam gönde
rerek bir ordu ile (Medine) üze
rine yürümek ıiı<;in izin is~ 
İmparator, bu izini vennedi. 

Ve hatta, yaptıj!ı kaba muam~ 
leden dolayı Harisi tekdiır etti 
Şüca Medincye geldJ. Manız kal 

dığı muameleyi Resulü Ekrem 
Efendim·iLe an !ati>. Nebii rişan, 

---. :--

son derecede müteessir oldu. 
Harise, bedduada bulundu. (is
titraten şunu da a:rzcdelım kiı, 
bu mağr~r adam, kısa bir zaman 
sonra, fenalığının cez~suıı .<:ek· 
tL Hükmc>ttiği eyalet .. •le bütün 
servet ve siımaru, inüSlumanlaruı 
eline geçti.) . . 

Be!jinci sefir, (Salit bın Amr'i} 
idi. Bu da, (Necil) diyarında 
(Yemam-e) hiıkjn)İ (H~ze. bin A
li) nin nezdine gondenldı .. , Hü
ze, Resulü Ekrem Efendimizin 
mektubwıu okuduktan sonra: 

Ala ... :sen (Muhammed) in tel! 
lifini bir şart ile kabul ederim. 
Peygaı:nberllğine, ben! de fC'I'ilı 

etsin-
DedL. Salit, büyiik bil' \eESSÜr• 

le Medineye dönerek bu küstahça 
ceya'bı Resulü Ekrem EfeTJdimi· 
ze arzetti 

(Aradan çok geçmedi. Salit, şı,. 
fa bulımyan bir hast.al~a tuıtu
laxak ?Ztıraplar iQinde can Vel'o 

di. (Y eıname) kıt'oaısı da, ehli 1s
ıamın hfıkimiyeti altına girdi.) 

(.ATlw!l WT) 


