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300 Rus Tayyaresi 8 Fin Şehrini Bombaladı 
• 

Sovyetler işgal ettikleri araziyi lngilizler Alman üslerin· 
• 

terkederek ric' ate başladılar harp gemilerini bombalad 
•• • ,,....,. " ... 

····~ 

Türk ordusuna 
güvenebiliriz 
Kolıramon ordama:s, lıaavetlitlir O• lı•r 6~f111 lflİn• 

ti• 6ira:s daha leuuııetlenmeldetlir. Bi:ır.i harluı icbar 
ederl•r••• Bikyiile Harpt• ııe leıileldl Horbind• bin 

• 
6ir mohrami;yel İfincle, hinbir lıdrilca yarolan 

7ifil ordıımu:sun, motl•rn lıarp ocurlolaril• mii· 
ce/ı/ıe:s olarak airecefi bir harpte, /ıdrileolor de· 
fil mucizeler yarotocofrna ,üplıe etmiyoru:ı:. 

Yazan: Abidin Dtıver 
'.Manevi harbin, taauuzunu tev-ı 

clh ettiii memlekette, sinirleri 
ıaillatmak, ruhi bozgunlar hazır· 
Jaıııak için kullandığı "asıtalar
dıın biri de, o memleKetin butün 
dahili işlerinin bozuk gittiği ıro· 
lunda açıktan açığa propaganda 
;weya ıizlideıı gizliye dedikodu 
)'llpmaktır. Bunun açık propa· 
gıındaya ait misallerini, geçmiş 
giiıılerde olmakla beraber dost
Jaruiıız D. N. B. ve Tass Ajans· 
ları verdiler. Biı:i memleketimi· 
sin iktısadi işlerinin bozuk git· 
tiğiııi, buııuıı lııgiltere ve Fransa 
ile imzaladığımız muabededen 
ileri geldiğini, öteki de Kafkas 
hudutlarında karşılıklı tahşidat 

7apıldıjimı, Ankara muahedesi • 
DlD Sovyet Rusyaya karşı gizli 
askeri maddeleri olduğunu yaz· 
dılar. Fııkat ·propagandanın açık 
teklinden ziyade, kulaktan ku· 
lağa yapılan dedikodular daha 
tehlikelidir. Ötekiler açıktır, du· 
7ar, okuı:, tekzip edersiniz; fa • 
kat dtcükodu, ele avuca sıtmaz, 
ağızdan ajitza, kulaktan kulağa 
7ayıhr; oııun kendisine mahsus 
bir miııtiği, gaı-ip fakat cuip ve 
sari bir zevki, en muhakemeli, 
en zeki adamları bile az çok kan· 
dıran bir tesiri vardır. Bu sinsi 
ve karanlıkta çalışan siiiihla mü
cadele etmek te güçtür. Dedi • 
kodu, iktısadi işlerin yürüme
diğini ~öyler; Milll Müdafaanın 
bozuk olduğunu söyler; orduda 
birçok eksikler bulunduğunu 
ıöyıer; bülasa, milletiu sinirleri
ni zaillatmak, maneviyatuıı boz· 
mak için, söyler, söyler, söyler. 
Yayılı;ın diye bir kulağa fısılda· 
nruı yahut ta bir mahalle kah -
vesinde ortaya atılan dedikodu
ların çoğu, rastgele değil, düş • 
man ajanları tarafından mür~t
tep bir p.lin dahilinde, tertip ~-., 
ltaa edilir. Bu sinir barbiniıı 
hedefi de, bugüıı icin siyasi, ya· 
nn iç.in askeridir. Maddi kuv · 
vetlere daima bakim olan ma· 
aeYi kuvvetlerin mühim ve a
r.im tesirini bilenler, kendileri· 
ııe müteveccih olmıyan bir mem· 
leketln ıiyaııetini deii,ürlp çöz· 
mek ve buna muvaffak olamaz· 
Jarsa artık basım telakki ettikle-
ri milletin maneviyatını kırmak 
lçiıı çnlıııırlar, Dedikodulara ina
ııaıı, kanan, propagandalara al
daııan ve bu suretle sinirleri bo
zulan, maneviyatı sarsılan millet, 
daha sillih patlamadan harbi ya-
rı yıaıya kaybetmiş demektir. 
Onun içindir ki, açık propagan· 
daya ve sinsi dedikoduya karşı 
çok uyanık ve çok ha,..as dav • 
.. awnak gerektir. Bilhassa, or • 
duya ve Milli Müdafaaya ait de· 
clikodular karşısıuda, bu uyauık
Jığı ve hassa.siyeti azami 'dere • 
ceye çıkarmalıdır. Ekseriya tara· 
f.ı haktan ve hüsnüniyet sahibi 
göninerek yapılan dedikodula· 
rıu altında bir yılanın yattığını 
asla batırılan çıkaruıauıalulır. 
Bu dedikoducuların bu - kıiınl 

' 

1 

düşman ajaııı, casıısudurlar ve 
bunlar, bilmem kaçıncı alayın 
İstanbuldan Eılirneye hareket et
tiğini öğrenip bildiren baber<i 
cıısuslardan çok daha zararlı ve 
telılikelidirleı-. Bu propaganda 
ve dedikodulara karşı, biz kim • 
&eye düşman olmadığımız halde, 
bize düşmanlık edenlere karşı, 
mfuıen ve maddeten kuvvetli, 
her zamankinden kuvvetli oldu· 
ğumuzu ve &'iinden güne kov • 
vetlendiğim.izi söylemek isteriz. 

Manevi cephemiz sıığlamdır. 
Tam bir bil'lik içindeyiz; Büyük 
Milli Şefin, Ebedi Şeften bir mu· 
lurddes emanet olarnlı. aldığı 
Cumhuriyet bayrağı al tında, bir 
tek kütle halinde, bir granit ka· 
ya ııibi toployuz. Dostlarımızı ve 
düşmanlar.ımızı, gayet iyi biliyo· 
ruz. 

Maddi cepheye gelinee, kara, 
deniz ve hava ordularımız, va
zifelerini ·her zamankinden da
ha iyi yapacak bir kudrettedir -
ler. Geçen salı günü, Cunıhuri· 
yet Halk Partisi meclis ı:nıpu • 
nun içümaında, Milli Müdafaa 
işleri hakkında, Milli MiWafaa 
Vekilimiz muhterem General 
Naci Tmazın verdiği izahatın, 
11'\lP umumi heyetince alkışlar
la kabul ve tasvip edilıniş olma· 
smı bildiren ajans tebliğini or • 
dularunızm gittikçe artan kud • 
rciinc yeni bir delil olarak gös· 
teririz. Bu hafi içtimada, l\lilli 
Müdafaa Vekilinin siiyledikle • 
ri.ni neşre mezun değiliz; yalnız, 
•lzahatuı alkışlarla kabulü. da
hi başlı başına, derin bir mana 
ifade ettiğiıı.i siiyliyobilitiz. O 
alkışlar, bir inşirah ve menmu
niyctio, bu inşirah ve uıeınnunı· 
yet ise !\filli Müdafaamızın. yani 
maddi kuvvetlerimizin kifayeti· 

(Arkan 3 1bıcü oayfada) 

ABİDİN DAVER 

r~- - -- .. 
Dünyanın en 

; bilyük şaheseri 

:ı~©~9~r!] 
Yazan: Emile Zola 

Bu büyiik eseri pel< yakında 
İKDAM sütunlarında okuya
caksuıız. 

Dünitıı_ old~ğu kadar bugünün_ 

de şaheseridir. , 

Selami İ~ze.t 
Bu bilyiik eseri n4is bir ÜS·_ 1

1 lupla dilimize ı;evlrdj. _ 
' ~ _ _J 

.-

Korkunç bir soğuğa 
rağmen şiddetli 

muharebeler oluyor 
• 

Şlddelll mıdıuebelere ulıne ol&n Potsamo 

Kopenb~. 22 (A.A.) - al'olitl • 

Bir Alman destroyeri battı 
Belçika bitaraflığının ihlalini 
Berlin nezdinde protesto etti 

Mini şef 1 

~-
Halkevleri hik 

i kında yeni direk
ı tifler verdiler 

Ankara, 22 (A.A.) - Reisi· 
1 eümbur İnönü bugüıı saat 11 
f de Halkevine gelere~ Halkev· 
1 Jerj danışn'la kon1i-tc!iluin içti-

mama riyaset buyurwuşlar • 
dır. 

' 

Kerkoııas, 22 (A.A.) - cNorve~ 
Son ~ferik Fhılandlyanm flmalill· 
ıle Uerlemlı olan ltuı kıl&lan alela· 
..ıe Pelııamo:ra eeldlmelıtedlr. ıı.ıut 

oebeplerl henil• laorlh edllmemltllr. 

~en» •azeteslnJ.n Rova.nJemJ ma.habl· 
rlnln 7a.Edıtma S"ire, Kustann Salla ı 

oeph..tude u,tradıldan zayiat SO bin· 
4!r. {ArJr.ası 3 Uncü ayfada/ 

Milli Şef, bu toplantıda Ilal
kevlerinin bugüne kadar olan 
çalışma tarzlarını ve elde e
dilen neticeleri tetkik eylemiş· , 
kır ve evlerin bundan sonraki 
mesaileri için yeni direktifler 
verınişlerıjir. 

Eylülden beri yirmi 
Norveç-vapuru battı 
Amerika mulıariplerebugün 

bir nota gönderecek 

' 
•, 

: 

Oslo, 22 (A.A.) - 3 eylUlden 
17 AAnteşrine kadar torpillen • 
mek veva mayna carpmak sure-
tile 20 Norve<; vaJ)Uru batmış • · 
tır. Bu vanurlann mürettebatı· 

nı teşkil eden 94 kişi boğulmuş
tur. 

Vaşington, 22 (A.A.) - B. 
Welles ile umumi vaziyet ve 

(Arlı- l lincü ııaJ'fada) 

lrıandalı tethişçiler 
faaliyetı·erini arttırdı 

Ondokuz suikasffe oniki 
posta müvezzii yaralandı 

-LOndra, 22 (A.A.) - Londra'nm 
ılmallnde lıliin Venıholl Streel lslas· 
J'Onunvıı peşta dairesinde ~3 yangın 

1 ~'inhası pallamaşhr. ~ JMMi&a mö
vezzU :raraıan~ışt.ar. 

.Londra'nuı Paddinrton ve Oler~ 
kenvel posta bbıalarmda da yanrı.n 

bQJDbalan lnfllik elmlşlir. Peddlnr· 
ton'da 10 peola memuru hafif« :r•· 

CArlıası 3 iincll &aJ'faU) 

'-"-----........ _, 
Türk - Fransız 
lngiliz dostluğu 
Hint m üs 1 ü m a n 1 arı 

Ankara muahedesini 

sevinçle karşı !adılar 

Loudra, 22 (A.A,J - Biitün 
radyo spikerleri buırüıı Türki • 
ye, Fransa ve İngiltere arasında 
mevcut dostluk ve hüsnüniyet· 
ten bahsetmişlerdir. 

Hindistan ili komiseri Sir Fi
:ruzi Han, bütüıı İngiliz İnıpa • 
ratorluğn müslümanlannın Türk 
Jeriıı İngiltere ve Fransa ile müt
tefik bulunmasını görmekle balı· 
tiyar olmııkta bir tek kişi imiş 
gibi müttehit ve müttefik olduk- 1 
Jarını söylemiştir. 

Bdpo lıınlı Leopeld Erllim Jlarbl:r• reı.ı De lıenıber 

Pll'ls, 22 (A.A,) - Aakert malı&· ı flıİıletle bombardıman etmlşlerıllr. 
ııııatça blldlrllıllflne söre, İncili• tQ- Parll. 22 (Husul) - ins-ıııs ıa,.. 
yareler! Almaıı 1&71are ıı.ıert eln· ı :rareierlıılıı buPıı Almaıı llılerlıı• 
nııda dolapıı Alman lıarJJ ıemllerlııl (Arlıası S. lln.ıil aaJ'fada) 

~~~~~~~~~~~~~~~------~----~~~~-~ 

ihtikar Önlendi ! 
• 
ithalatı idare edecek 
birlikler kuruluyor 

Tlcareı Vekili Namı! Towuotla 
ıliln de telkllıleriııe •evıuıı etmlşlir. 

Velıll :rarın Aıılıara:ra döneeelıtlr. 

Diln Nazmi Topçuofla il&lyan ban
lıUJ müdüı11nil ııl:raret eılerek itaı-

7" ne olan tıcarellmWıı geııiııieWme-
11 halkında sörlı,ınüwttlr. 

Dlier l&raflaıı Vekil olvl tüccarta. 
rl:rle onvaı llhala&ııılannın da arala

r Arkası 3 üncü sayfada] 

Fırtına, kar devam ediyor 

~Taan 1. tlnaildt) 
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BOYOK TARiHT ROMAN: s1ıı-mıı 

GE Ç OSMAN 
;::::ui"511"111''1i' ,,lft1~ııııııı·"m"H~~li~:"ı;":;h"'::'r"I:· '":'" 1'j r ~-, .... Jl....l .. 1!1.1 LıM l,Jll .. lt.wJJ..,bj .. :::ı 11 • 1 

Yazın: M. Sami Karayel 

Tramvaylara 
fazla yolcu 

Dilber Canbahşa, siyah tüllere bü- alınmıyacak 

iskelelerde Tarabga kara
biriken ihraç kolunda geçen 

rünmüş efendisini bekliyordu 
ıtu.lar atım. lçlnd"" dua ediJ'or-

- Ke~kl hep.si geberse_ 

Ağa, Sara7 burJlundan ka71ğa bin
di. llafılbano ;rolunu taıtu. Geao 

padi,ıah, tam bir haflaılır Canbalışa
nın yanında idi. KeDlerbur,.az ve 

Be.tı'rat onnana.rmdiı avlaıuyor. bir 
yandan da gözdesiyle cünbilii ediyor
ılıı. 

Canbaır,ı., cana :rakın blr ku.clı. Bir 

J'•Uıbn da eline geçirdi.ti İzıııHU ~eyb 
Abdülkadir efendi vasıta.,j;yle dünya
ra bir şehzade getirmeye çal1.Ş1yor

du. Şeyh efendi saraya 7eııJ intisap 
elmll)ll. Demen bir kaç l"iiıı olmıqıu. 

Eier, Caabahşa padişahlaa diiuya-
7a blr şehzade getirirse Vahde sul

t;ıo olması muhakkaklı. İşle o vakii 

Ma.h Flra.z Sultanla, Mab Peyker sul
tanı ortadan abrt.e ederek sallana.ta 
kt:ndlr.i u.bip olmıya çalışacakb. 

mea, ellerlyl• :rıı.ııau örıtıı. Ve, at
lar l'ibi bir vaziyet t.akmda. 

Genç, henüz on sekiz yaşlarında o
lan paw,ah, sev&'Ulslnlıı bu, pozunu 
baştan başa süzdü. Ve, bir anda he• 
J"ecana kapıJdı. 

Fak.at, baseklsinlrıı eJJerl :rüt:ünde, 
kendisini karşılamadan .PUt ,-ibi dur
ması kalbini sızla.ttL Ve, sordu: 

- Gülüm, ne var, ne oldu? 
Karaaz kız, kendini i.lkarak .-öıle

rlnl 7af&rtuu.,tı. Halit, hatU tltrere .. 
rek ağlıyordu. Cevap vermeclJ. 

Ge:ıç padişah, suallnl lekrarladı: 
- Güzelim, ne var, ı:.e oldu? 
Canbahşa, bir anda ellerlnl 7ibün-

den çekti. Genç padişahın üzerine el· 
derek kollari;rle onu sardı. Ve: 

- Nerede kaldın arsJanım.T. Seni 
özledim de onllD için işte? .. 
Dl~ebUdL Sultan Ahın.et. ba sözler 

üzerine he7ecana kapıldı. Hasekislni 
ıöğsüne bastU"arak sevdi. 

Ve, mukabele etU. 
- Güzelim, 1Jehzade Murat 

derue.!ilnde hastalanmış... 
ölilm 

- Allahvücudu şahanelerbıe aıh-

Yeni, kapalı durak 
yerleri yapılacak 

Vail •e belediye reisi Lüttl Kır
dar dün sabah tramvay idare~ine si· 
derek öile7e kadar bazı e.sa.slı tel
kikler 7apmLJtır. 

Üireııdı*iJDı:ıe söre, bilhassa b11 
soiuk kış .cW.Ierlnde istanbulun ht-· 
men büti.ı..n semUerinde üstü kapah 
tramvay durak yerler,nln buJunma
ması yüzünden halkımıuıı çektiği sı
kıntı Lüill Kın!arm ıı:ızan dikkaUnl 
celbetmiş ve cüstü kapalı tramvay 
bekleme yerleri• yapılması kararJa.1· 
1uılmışhr. 

Bu yeni ve modem bt'kleme ma
haUeri UL; olarak Taksım, Eminönü. 
Kar&köy, Bayazıt, Beşikl.aş ve Fatih 

mallarımız 

Deniz yolları idaresi 
iki vapur kiralıyor 
Deniz :rolları idaresi llınanlanmu

da biriken ihracat eşyalarını iafunak 
içi.n hariçteıı kira ile vapur ıuı~aya 
karar vermiştir. Yıelkencııerln Sam
sun vapuru kiralanmak üzeredir. Va-
pur derhaJ Akdeniz. limanlar.ına hu
susi seferlere başhyaca.khr. İskende
run, Payas, Antalya ve diter Akde
nız Jlmanlarında, ihracat mevsimi 
oldutuaılaa mühim mlkdarda -ı bi
rlkmişUr. Bunlar vapur bulu.amanu
sı yüziinden ~Ur.ilmek tehllkeslndedlr. 
Di,:er taraftan Karadeniz limanları i
çin de bir vapur kiralanacaktır. t;u 
vapur da İnebolu ve Samnına gide
cektir. Böylelikle ihracat maRarının 

g-lbl kalabalık yerlerde inşa oluna- latuı.ması temin edllec.ektir. 

caktır. ı ·----<ıo----
Aneak Eminönü ve Taksimde lram-

vay raylarının mevkileri ileride de- M A A R 1 F 
iiştirUeceğlnden buralardaki yeni 
dıırak mahalleri mavakkal olaca.klır. 

TRAMVAYLARA FAZLA YOLCU 
ALINl\IlYACAK 

Mektep müdürlerinin 
ders saaileri Her nedense, son zamanlarda ,te.nç 

pad~ahın C.:anbabşaya düşkünJüğü 

arı.mıştı.. Yeni ve çocuk doiurmamış 
kvrpe bir me,.va idJ. Cana :rakın bir 
dUherdL 

Kızlar ağası, efendlslol evde bul .. 
du. Pad4ah BeJ"rat ormanlannda ka· 

raca avlıYordıL Elek aull ôplükteıı 
IOnra: 

hat ve afiyet llısan eylesin.. ı· 
- Kızlar aiası haber verdL 

Dtier taraftal1 dün verilen karar
lardan biri de tramvaylara haddindeu 
fazla yolcu almmanıasmın sureti ka
tlyede temlnidir. 

Orta mekteplerdeki müdür ve 
muavinlerden haftada 12 saat • 
ten fazla ders alanfara • Vekalet 
maaşı• namıe dahi hiçbir para 
verilmemesi icap ederken bazı 
yerlerde aksi görülmü.şli.iL Bu 
münasebe.Je Maarif Vekaletn
den dün maarif müdür.üğüne 
gönderilen .bir emirle bu kabil 
para alanlar varsa hemen ken
dilerind.on ııeri istenmesi ve ba
dema idar-ecilere fazla ders ve
ri.memesi tebliğ olunmuştur. 

- Padişahım; tehzade Murat sul
&au. oldukça hasta imişler_ Allah sev-

&lli pacllşablllll2& l.ükeamea ömürler 1 
Ihsan e7Jesln .. 

- Hekim bqıya &östennltier IDIT 
- Evet padişahım! 
- Ne1mlt basl.alıtıT 

- Sapsarı olmQf, kaaı bemq pa-
dfphım!_ 

- Allah, Allah ne olda vcıcaia der- 1 
llnlsT 1 

: ;~~;,;; bqı ne demft? 1 
- Tqhls koJ'&mamq padlşo!um!. 

- Pekili.. Hekimbaşı teılavlslne 

devam eJ"lesln- Bea de l'ellJoru.m.. 
dedi. 

Kular •fası, aldılt irade iiuriae 
saraya avdel ettL Gen~ padişah da 

... bırakarak alelacele Jüiılbne 

kasruıa .-•idi. 

Canbahşa, s(J'ah tüllere tıliriianıüş 

efendisini bekliyordu. Padlşalım, va

kitsiz olara.k •eld.iiinl l'Örü.nce haJ"re-
C. dıillli. 

Vüc11danu iirten 1l7ah ince ttil l· 
cinde. tahane yürüyüşle olduiu J"er- ı 
den kalktı. Odıub bulunan b9Y aJaa• 
larmıbn blrnla karşısına reçerek l<ı· 

PUİIMUla kadar dökülen aaçlanıı.ı el· 

leıfyle llinalı bir sarelle dıiselllL 

&l7ab tüJ. Caııbahşaıun vücuduna 
çok fak.ışıyordu. Geuç padişahı cile

clen çıkra.cak derecede güzel olan bu 

kız • .raşınm küçük olmasına rağmen 
aşın derecede 5eksapelU ve kıvrakU.. 

ieyh AbdLi.lkad.r erendi bile onu bir 

röriııte çileden çlkmamıı mı ldt1 
Şeyh efendi bile. onun sehhar ve a

hcı gözlerine e:engellenerek kaJmışb. 
Padişah, kasra ctrdl. Doğruca ha

remi hümayuna yollandı. Sıra stta 

cariyeler &'ODQ padişalu alkışa lul
mıışlardı. 

Cknç Osmaom, &'eDÇ babası, harem 

dalreslııe .-trcU. .Halırem odaya J'&k· 

laftı. Gene haslnedarlar kaputa nö .. 
bel lalllJ'orda. .Uak öperek eteudl

lerlnl luıqıtadılar. Ve. mahrem oda· 
7a bayur eıuıer. 

Kanı•• Canbahşa, Aynanın iinün-1 
de bir heykel c•bl ,.üz allllll daru
J'oNlıı. Sultan Alımd içeri &lrer r;lr-

- Gllmem Wım.. Gene eellrlm
dedi. 

Canbalıµ, derinden lçlai ııekerek: 

- Arsla.nmı, 1alru:ı bırakma beni 
olmaz: mı? 

- Hayır, r;cllrlın.. 

DIJ'erek, hasekisinl lekrar lekrar 
kucakla71p aınesine bastık.t.&D aoııra. 

uzaklaştı. 

Canbabşa, tehıade Mural sözünü 
lfltlfii zaman ruhen mua:u.ep olm.U.f
tu. Ah, onun da bir ç0euj'u olnnış 

olsa7dı. Bakalım te7h eteııdl ae 7a
pacaJı:uf. 

Padişah. eok reçmedeıı Mah Pe7· 
kerln dairesine &elmlşli.. Dekim batı-
71 çatırarak sordu: 

- Ne olmuş cocufa?. 

- Efendimiz, şlmdUik merak edi-
lecek bir ••Y yok... 

- Tedavisi aıilı4kün müT 

- İa.pUalı!- d•ml!ılL 
Mah Pe7ker, emeline muvaffa.Jı: oJ .. 

mut la. Nlba7 · ~ padişalıı a:ratına ge
lirtmı,tı. Sullan AhmeL şehzade l\lu
radı ku.cağına alarak tekrar tekr;1.r 
aevdL Çocuiun benai sapsan ldı. Fa
llat, başka inzası ;,oklu. İşli.Lası var
dı. 

Mah Peyker, fettaulıiı. ele almıştı. 
Canbaİışaya galebe çalmak lçla gü
zel ve emsalsi:ı vücudunu reno padl
şahm gôzle.rl önünde süzüp duruyor
du. Sırtına koyu mavi bir tül l'ıymlt· 
iL Cok senek olan bu ıw Valide sul

tanın s:ıı>lak vücuduna 7akış)iU.ftL 

DüzgWı bir tene malik olan fı.la.b Pey
ker. güzel olduğuna. emlııdi. Gayet l
yl kllara çalıyordu. Güzel de aesı 

vardı. 

Padişah, çoeufun haslalığınm me
rak edilecek derecede olmadliını ı:ö· 

rünce cünbüşe dalmı.!jh. Ge.n~ padi
şah, timdi de mavi tüller içine .-ö
mülmiiş bir başka ııözdesi)>le beraber 
ldL 

Cünbli.ş eoıı haddini baldlL 
Genç ..,adi.şabm 7orranluktan tutu 

yeri kal=ımıştı. 

Şan.rsus, sersem btr hale l'eb:niftl. 
Ma.b Peyker, padişahı bitkin ve ıu

nrsu:z blr bale ceUrdikten sonra, ku .. 
eafına yalu:dı. Ona nlnul söyler &lbl 
ba.fllten ~rlu sö;rlb'ordu. 

Bir ar1'llk, -kı söze miiııllııllp ol
du. 

[Arkası var] 
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Fakat gözleri'.e gör liğü bir 
kadını nasıl unutur<iu 0 •• Meli
kevi unutmasına, sesinı duydu
ğu, dudaklannın öpüşünü gör
düğü kadını aklından çıkarma· 
&ına imkan var mıydı? 

Kıskanıy<ır muydu? 
Hay>r, biraz evvel izzeti nefsi 

bunu reddelmişli, Ancak aşk kıs· 
kamr, inanan, inanın~ olan aşk 
kıskançtır. 
İnsan sevmezse kıskanamaz. 
EVIC't. insan &evmezse k$ka-

11amaz ... Fak&t sevdikten sı>nra 
&evnıeın.lve başlarsa? ... 

Seılma kıskanıyordu... Kıs • 
kanç oldu"unu hissediyordu. .• 
Pertevin kendisisi sevdiğini öğ
rendi öfıreııeli onu kıskanmağa 
baııl.amıştı... Tahayyül ettiği o 
bitvü.k ıııska erisemiyeceiil icin 

[ 
kıskanıyordu .• O büyük aşka 
eriştiğini sanan kadını l<ıskanı· 
yordu ... 

Nimet m.la Selmanm ellerini 
okşadı: 

- İyi düşün Selma. kıskanç
lığına bakim ol Hissiya~ına e
sir olma. Sana Perievin pll!rlak 
istik.halinden servetinden, Per
tevı.e evlenirsen çok memnun o
•lıacağımdan, senin mes'ut b:r ha
yat süreceğinden bahsedecek 
değilim... Ben yalnız ve yalnız 
seni düşünüyo~um. r'erlev sa
na J3vik bir erkektir Selma. Bir 
hatadır yaptı; fakat böyle bir 
hataya düşıniyen erkek yok • 
tur ..• Bu,ıtün artık unutulmuş, 
bitmiş, eski bir macera uğuru
~ mes'ut bir yuva kurmayı red 
mi edıece.ksin? .. Pertevi bedbaht 

ı 
Bu hususta dün bütün ınerkezJcre 

bir tamim •önderllmiş ve polisin bu 
l'ÜD sabahtan ilibaren tekmil semt-

i lcrde tramvayları sıkı bir kontroldan 
l'CÇİrcrek nfı:ami haddinden fazla yol-

! cu alınmasına müsaade edilmemesi 
leblli oluwnuttur. 

1 il EL E~-<JEo--

~elediye mangal kö
mürü satfırmağı da 

tetkik ediyor 
Belediyenin açtığı ucuz kö -

mür deod.arı havan.n b.rdenbi
re kar:aması dolayısile dün faz
la satış yapmışlardır. Bu vazi
yet karşısınıa dEpol~rda azami ı 
1 tona kada·r satış yapılması hak-' 
kındaki karar tadil olunarak bı. 
miktar yar.mşar tona inı.:.ril -
mlştir. 

Yarım t<ından fazla almak isti
yenler Kuruçeşmedeki depoya 
müracaat edeceklerdir. Yi!ni b.r 
ucuz kömi.ir deposu da Fırıdıkl.
da açılmış.ır. 
Dığer taraftan Edirnekapı, Fa

tih, Aksaray ve Üsküdar ve civa
n gibi yeı•,erde oturan bir kısım 
fakir halkın ihtiyacı düşüoüıe
rek •mangal kömüri.i• sat.şı içrn 
de depolar açılması veya şimdi
ki depolarda mangal kömürü de 
satılması için tetkikler yapılmak 
tadır. 

Eminönü • Kasımpaşa 
halt:na talip çıkmıyor 
Emıı~onü - Kasımpaşa arasın- 1 

da aç,Jınası belediyece karariaş
t:rılan yeni o'.obüs hattına taiıp 
çıkmamıştır. Kısa bir müddet 
içinde de talip <ılmadığı takdir
de belediye burada kendisi o
tobüs işleterek.tir. Ve ragbet ,ıör
düğü halde yeni hat Ha.sköıe 
kadar temdit oılunacaktır. 

Ekmek fiafı artmıyacak 
Dünkü gazetelerden birisi ek

mek fiatlannın 10 para arttırıl
mas' kararlaştırtldığını yazıruş
sa da yaptı/!ımız tahkikata gön: 
fırıncı.Jarın bu husustaki müra
caatları kabul olunmamıştır. 

etmiye kendindE ne hak görü
yorsun? ... Hem kendinin de bed
baht olmıyacağınc!an emin mi· 
sin? 

- Yok canını, Pertev bunun 
için bedbaht olmaz. 

- İşte bunu bil<!rnezsln Sel· 
ma, Pertevi tanıy amamı.ş.;ın ço
cuğum ... Eğer bana senden bah
se.mESini duysaydın bel!<i biraz 
anlardın... Seni çok seviy<ır Sel
ma; delice seviyor. 

- Ötekini seviy<ırdu! 
- Acaba aklından geçiyor mu 

artık? Seni başka tür~ü sevi • 
yor. 

3elma başını halasının omu· 
zuna, koydu: 

- Çünkü <ben genç kızım ha- , 
la •.. İnsan bir genç k:zı severı:e 
evlenir, yahut ta sevdasından vaz 
geçer ... Pert:ev nasıl bu yaz sev
dasından vaz geçmediyse, bu kış 
ta bu sevdasından vaz geçmiye
cektir •.. Bunun için de evlene
cektir. Melikeyi nasıl sevdiyse, 
beni de övle sevıyor ... Melike
den nasJ yüz --evirdiyse, ben
den de öyle yüz çevirecek ve 
ııeııe baska birini sevecek Lir. 

Han kapılarındaki 

esnaf 
seyyar 

Han, apartıman ve pasaj ka
p:larındaki seyyar Esnafla dük
kan ve butiklerin kaldırılaca • 
ğırı yazmıştık. 

Belediye reisliği dün kayma· 
ma.ıır..ıı.K ... ar vasıt.ıa.sı~e Beyoğ.ı.u ve 
d.ğer semtlerdeki tekmıl kapıcı
lara. teb.igat yaparak Y.ılbaşıua 
kadar bu yerlerin tah:.iye olun • 
malar.nı bi.'Clirmişt:r. 

Yeni taksim gazinosu 
Yılbaşında aı;:lıyor 

Belediye tarafrndan Taksim 
bahçesinde yeni yapılan m<ıd.ern 
gazin<ı yılbaşı gecesi halka aç:ı
lacaktır. 

Bu münasebetle o gece; Çocuk 
Es:rgeme Kurumu tarafından ga. 
z,noda büyük b..r balo verkecek
tir. 

Mahrukat fiafları sıkı 

kontrol edilecek 
Havaların so{ıumast münase • 

betile şehrin hi;;bir yerinde o -
dun, kömür fiatlarının yüksel -
tilmesine n·eydan verilmemcsl 
için mahalle.crceki küçük kö • 
mürcü dülliıılı:.rile deyoların 

s.kı bir surette teftiş ve kontrol
Jarı dün tekmil şube:ıere beledi· 
yece bildirilmişt;r. 

Bir şoför tevkif ed idi 
Birkaç gün evvel Türbede Mü

nire adında bir kadına otomobili
le çarparak ölümüne sebep olan 
şoför Mehmet Nuri dün ikinci 
suılt ceza mahkemesinde sorı;:uya 
çekilerek tevkif edilmiştir. 

- Pertev senden ve çocukla
nnın annesinden başka kimseyi 
sevmez Selına ...... Evleneceksi-
n.z, ço;uğa çocuğa kanşacaksı • 
nız, mes'ut olacaksınız. 

- Ben körü körüne itimat et· 
miştim haıla .. . İçimde bir şey kı· 
rıldı, bir şey söndü ... Artık Per
teve inanmıyorum... Bana siz 
Pertev namına söz verebilir misi
nız? Bana sad.k kalacağına ye
min edebllir misiniz? 

- Ederim. 
- Benim üstüme başka bir 

kadına aşık olmıyacak mıdır?. 
Bunu düşünmek bile .beni çıldır
tıyor. Ebedi aşkın mevcudiyeti • 
ne inanıyor musunuz? 

Selma başını kaldırrn:ş, göz • 
lerinı ba.Jasının göıı.erine dikmiş, 
aklından ge~enleri okumağa ça
J.ışıyordu. 

Nimet hala. Selmayı bağrına 
bastırdı: 

- Aşk esasen ebedidir kızım. 
Ebedi olmıyan aşk, aşk sayıl • 
maz ... Hakiki aşk bitmez. Biri
birlerinin küffü, biribirini an -
lıyan iki kişi arasındaki aşkı ııi
kih kuvvetlendirir, ebedileşti -

bir hadise 
Nahiye müdürünü tevkife 
kalkışan polis muavini 
Dün Asl i;ye birinci ceza mahkeme ... 

slnde blr komiser muavininin. tefLi:;e 
•el.oıif olmuına kızarak nahl7e mıi
diırünü karakolda. &evkit e'-Uıeslnden 
ve hakarolte bulunmasından çıkan b.ll' 
davaya bakılmıştır. 

Hi&dise &'Cıı>:D e7lillün üçiincü &iiaü 
sabahleyin Tarabya. karakolunda vuku 
bulmuştur. Itla2nun hileli Arnavu1-
köyüne verilmiş ve o zaman 'J'arabya 
karakolunda bu! UDan komiser mu· 
viul Basri Tanrıöverdir. Dünkü ceJ· 
sedc şahit olarak dinlenen Ye'li.kÖ 
nahiye müdürü Muhslıı .tıa.diseyl şöy .. 
le anlatnuşur: 

- Muavin Ba,srl daha evvel Rum
eli bilannda idi. Fakat orada kara
kolda içkJ içtiğ"i hakkında yapılan şi

kayetler· üzerine Trabya karakoluna 
verildL Bir cüa bir iş için yanıma 

reJmişti. İş bJtttkten sonra bana: «Si .. 
zin kankolu tefUş edeceğ'inizi duy .. 
dum. BllDdaa va2 seçhıls. Ben resmi 
bir memurum, ılı sJvll bir nahiye 
müdürüsünüz. Bizim 8.mlrlerlmlz, 
nıüfeiUtlerlmtz vardır. İsrar ederse
n.iz lyJ olmu, h.akaret l'Örürsiiuüz.» 
dedi. 1\-Ieseleyi kaymakamJıfa yaz
dım ve hidise l'iinü sabalıle;vtn Ta:rab-
7a karakolunu tcfti,e l'lttim. Basri 
J'Oktu. Teftiş defterini alarak müşa
hedelerimi 1aı:maya başladım. Bir sa
tır yazmıştım ki Basri birden bire 
reldi ve hiddetle eJimdeo defteri ka· 
parak kapı arkastna fırlattı. Tel,.fnn 
etmek istedim, elimden m.aklne1I 
kaptı. mikrofon bende, makine onda 
kaldı. Sonra polislere kapılann ka· 
panmasını emretti, bana da: dlili, bu 
akJa mı hbım.et ediyc.rsun, o halde 
cörürsün. Mevkufsunuz, bir yere gi
demezsiniz.• dbtl. Sonra karakol nö .. 
bet.çisi Şakire seslt'nerek: «Bana bir 
doktor retlr, ~u sarho• adamı muaye
ne ettireceilm• drdL Vaziyet fena 1-
dL Beni odaya kapadı. Bir klltıl par

çasına Tarab;ya kara.kolunda mevkuf 
oldufumun kaymakama ve başkomJ .. 
sere haber verilmesini yazarak pen
cereden göpçüye verdim ve civarda.ki 
telefon santralına cönderdim. NJ.ba

yet karakolun telefonu qa.Jdı ve hi
len Beyotıu baş komisert otan Vehbi 
Basriye emtr vererek benJ kayma
kamhğa davet etti. Bunun ti-ıerlne 
Bs.srl bent bıraktı,» 

Şahit polis memnru Şakir muavi
nin doklar oatır dediğini lşlterek gl
dfp doktor aradığmı, hidlseyi gönne
diğı.nl söylcmtış. diğer polisler de blr 
şey bilmediklerini iddia etml1Jerdir. 
Diğer şahitleriJ1 çağrıhnası it>ln mu .. 
hakeme başka güne bırakılmıştır. 

POLiS 

Bir gecede dört yang·n 
Evvelki j!ece dört yangın baş

lıa!'Jgıcı olmuştur. 
1 - Kar:>gumri.ikte Nurett'n 

Tekke s1,kağında 28 numaralı 
.binnazın ev.ıno.e baca kurumıa ... 
rı tı;tu.şmuş, sön<lürüimüştür. 

2 - Pangaltıda sigortalı bulu
nan Mand.yanın apartımanın.n 

kalörifer borulann<lan yangın 
çıkmış ve itfaiye tarafından sön
dürülmüştür. 

3 - Ka·ba!aşta Mahmut Paşa 
k<ınağı denmekle maruf binanın 
da soba boruları tutuşmuş, itfa
iye tarafından söndürülmüştür. 

4 - Nişantaş:nda Ömer Rüş
tü Paşa s<ıkağı 8 numaraıla Mika
ilin evinde baca tutuşmuş itfai
ye tarafından söndürülmüştür. 

tir, 
Selma baışmı saJ:ladı: 
- Pertevle ben anlaşanuyo 

ruz ki... Hiçbir zaman da anla
şanuyacağız ... Ben sevmenin çe
şit çeşıt olduğunu anılıyam.yo • 
rum. İnsan ya sever ya sevmez ... 
işte bu kadar! ... Ben aşkı ebedi 
tasavvur ediyorum, Ben kendi
mi, varlığımı olduğu gibi vere
oeiiim .bir erkeğin de bana bü -
tün varlığını, kendini o.lduğu gı
bi vermesini isterim. Bunım için 
de ... 

- Evet? .•• 
- Evlenmiyeceğim hala ... Per. 

tev böyle bir aşkın yeryüzünde 
mevcut olmadığını bana ihsas 
etmiş oldu ... Gönlümdeki ideali 
öldürürken kalbimi de öldür -
dü ... Madem ki tahayyütl ve ta
sa vur et.iğim gibi söylemiyece
ğim, şu halde ben de sevmiye • 
ceğim ... 

- İş'.e çok kat'i bir karar. 
- Evet hala, kararım kat'i • 

dir. 
Ve ağ]amağa başladı. 
Nimet hala üzülüyordu: 
- Seni l<!sltin etmek icin söv· 

Radyo taksitleri 
Bqta .Camharlr,elıt paetest aa· 1 

bip vo ba.şmuharrlri Bay Yunus Na• 1 
dl olmak üzere dört beş mebusun teş
rii maaun4'eUeriııln kal•ırılnıaıu iıl· 
leodL 

Sebep?. Rad:ro lakslllerlnl ver
memişler. 

Bu laksll, radyonun satın almdıfı 
mağazaya verUmes• ıazım S"elen tak .. 
•il deilldlr. Bu taksit her MD• pos... 
ta idaresine ıatırılması lilzım l'eleıı 

laksillir. Akla mebualarımwa kaııu· 
na oıuhallt hareket etmek istedik ... 
teri rclemeı:. Ka~ak radyo Jı:.uJJan ... 
dıklarıuı da kabnJ edemeyJz. Ceple .. 
rJnde on lira bulunduğu da muhak· 
kaktır. Şu halde a~aba neden t<lk
sltlerl vermemişler? 

Çünkü radyo taksJtlerinln clba7el 
usulü sakattır. 

B!r ka,ç yüz lira verip sevklnb:: için 

1 

bir radyo alıyorsunuz. Buna mukabil 
bir çok külfete g-irlyor.ıunu•ı. 

Postahaneye ıridecekslnlı, nöbel 
bekliyecekslniz, beyanname alacaksı-

Adliyede dün 
bir hadise oldu 

Bir adam mahkemede 
sağa sola saldırdı 
Kardeşi tapu memurlanndan Veh· 

blyi. yeugesl ltlefı.unt,ye coı koydu
iu i~W. ~mi sırı.larında öldürmek 
kasdıyle ıabanca ıle yaralamak suçu 
ile ikinci atır ceza mahkemesinde 
muhakeme edilen Babri &yam. düıı, 
muhakeme esnasında bir hid.i.se çı .. 
karmıtlır. 

Dünkü celsede &hri hakkında !Jb· 
bı adlinw raporu okunmuş ve ken
disinin akli ınu.vazenesiııin yerinde 
ve cezaya tam ehliyetli oJduiu an
Jaşılmışhr. Bu sırada Bahri dinleyi
ciler a.ra.sında bulunan yenresl Mef .. 
tuneyi görmll:J ve geçen celsede aley• 
hinde şelıııdette bulunduğunu hatır .. 
hyarak birden blre hiddetlen.mit ve 
reisten MeC&unenln dışarı cıkardma

smı istemlttir. Alenen eereya.n eden 
hır muhakemedt böyle bir şey 1apı
la.nuyacaiı kendisine söylenilince de 
yanında ve davacı mevJdinde ba.Ju
nan kardeşi Vel;binln ü.ıerlne atıl· 

m•thr. Babrlnın muhafazasına me-
mur Jandarma ite müdahale ederek 
ayırmak istemiş, fakat Bahri jandar
ma ile de boğuşmaya başlamış. btt 
arada müb~lr İbrahimln elini ısır ... 
mış, mübaşirin istimdadı üzerine re
len adliye polisi Saide de saldırmış
tır. Nihayet :-elen jandarmalar tara
fından Bahrl yRkalanmış. ve hak
kında tanzim cdUcn bir zabıt vara-.. 
kası ile bu suçundan dolayı ayrıca 

mahkemeye sevkolunmuştur. 
------tıU---

ADL•YE 

Ekmekler kağıda sarı
lam.ıyınca kesilen ce

zalar haklı mı? 
Bll'.ediye daimi encümeni ka

rarı mucibince f.Tınc>L.ar ekmek
leri kağ da sararak satmak mec
buriyetinde oldukları halde bir 
ka<; aydanberi buna riayet et -
memektedirler. Be..ediye rnernur
hırı bu tarzda hareket etmiyen 
fınncılara ceza yazmaktadırlar. 
Birka.; fınncı bu cezalara Sul • 
tanahmet birinci sulh ceza ha • 
kimliğine müracaat ederek iti • 
raz etmişler ve piyasada ka{ııt 
mevcut <ılınadığından, esbabı 
mücbireden dolayı ekmekleri 
kağıda saramadıklannı kldia et
mişlerdir. Mahkeme halen bu 
belediye kararının kabili tatbik 
olup olmadığı hususunda tetki
kat yapmaktadır. 

liyecek söz bulamıyorum ... Yal
nız şunu iyi ibil ki, çocukluk edi· 
yorsun. 

Selın& hala.sına büzüldü: 
- Kalbimden yaralandım ha· 

la. Bırak beni birkaç gün gidip 
teyzemin yarımda kalayım ... 
Yarın hemen gideyim. 

- Peki yavrum. Orada biraz 
belkı sakinler, aklını başına top
larsın. Ancak böyle ansızın git· 
mene ahbaplar ne diyecek?. 

- Kaç zamandır herkes zaif· 
ladığımı söylüyordu. Köye bu • 
nun için biraz erl<en gitti dersi· 
niz. 

- Peki amma yann İsmetle
re gidecektik, söz verdik. 

- Sen yalnız gidersin hala-; 
hastalandığımı söylersin. 

- Öbür gün gitsen olmaz mı?. 
Selma biraz düşündü: 
- Peki, öbür gün gideyim. 
Ve sesini alçalttı: 
- Amma Pertevi görmek is

temiyor.um... Görmiyeyim onu .. 
- Neden? 
- Çiinkü b<ış yere hem o Ü· 

ziilecek hem ben.. 

.ıuz, dolduracaknPta. po5ta idaresi 
beyannamenb:i ıırllJa koyacak. sırası 
cellnce ruhsaüye verecek ve s12 de 
p.,_çt•hanere on lira yatıracaksınız. 

Eter bu killtele kaUaamak hlemes 
veya ihmal eder veya unutursanıa.. 

mal1keme1e riderstniz:, eezaya prpı• 
lırsuıız. 

itte mebuslarım:ızuı baş.ma da cel· 
dl T&rudıiımız daha bir 90k doslla· 
nmızın da başma .celcU, hat&& blıim 
başımıza da &elecekllr. 

Bu asul 7anl11tır. RadJ'o:J'11 .. ıaıı 
mile$Se9e beyannam,:rl doldurup 
posta.haneye göndermeli, posta ida .. 
rest lizun gelen muamelt:yl yapıp l"ir 
tahsildar vasıtasiyle parayı almahdtr. 

Bu böyle ;yapılmadıtı için çok kişi 
mahkemeye veı lUyor; posta idaresi 
fusuU 7ere blr çok muamelelere gf .. 
rl!Jlyor, e~asen 1$1 eri bqlanndan a• 
ıan mahkrmelerlmlz bir de radyo 
taksiti ceı::ısı lle utra~ıyorlar. 

Bu usul de:ğ'lşmelldlr. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Taksiler dolmuş 
usulüne başladı 

~inıdilik Eminönü 
Şişli hattı açıldı 

Dün oiomobllcller cemi:yetJ reisini 

çafırlan Vail ve Belediye reisi Lüttl 
Kırdar oı.omobillerde dolmuş usul ii 
hakkwda l'Örüşmuş ve bazı i.:ıahat al
dıktan sonra bu usulu kabul etm.ş~ir. 

İlk olarak Eminönü - Şişli ar~•n: 
da bu usul tatbik edilecektir. Alına .. 
cak neticelere söre dlier hatlara da 
teşmil edilecektir. 
Dolmuş usulünü kabul eden tabi· 

terde birer ta.beli bulunacak ve bu 
tabelilarda a,ynı zamanda fiyatlar da 
yazılacakhr. 

Em la önü • Şişli hat1ınc1'1 ki flyal 
Eminö.nünden Taksime 12.5; Şişlly& 

15 kuruş olarak layin edilmiştir. Dö .. 
nüş de a:rnı ıı.teye tabidir. Yalau 
Taksimden Karaköye 10 kuruş ka· 
bul edilmiştir. Bir oLomobll belediye
ce: tayln edllmiı ola.n her uma.nkl 
haddi lsllııblııl ne kadarsa rene o ka· 
dar 7olcu alacak ve o:ndan fazla ala
ouyacak hr. 

Eskiden beri 1'i11I surette 7apılan 

bu fş,in bundan böyle belediyenin mü• 
sa.ad.esiyle 7apılması şorörlerl mem• 
nun ehnq; ve dolmnıı 115Ulü dün Ak• 
,amdan itibaren Eminönü - Ş~H •· 
rasında başlaıruştır. Bu bat ti.zerin
de takslle.rin mü.tterl alacakları 1er• 
Jere cdolmuta taksi bekleme maba.I· 
li• ibareli işareı levhaları da konu
laeakur. 

Nahiye müdürlerine 
paso 

İstarbu1 vilayeti dahilindeki 
nahiyelerde vazife gören nahiye 
müdürlerine de birer tramvay 
pasosu verilmesi için vilayetçe 
teşebüslerde bulumılmuştur. 

İKDAM'ın 
Neşredeceğl ye n 1 
Roman ve eserler 

Yıldızın lçyüzü 
Mabeyinci Saldla hatıralan 

• 
Ateş içinde 
Makedonya 

llqll Papam halıralan 

De©ıe Baba 
BeJı,lqUlttn b&tiln sırlan 

Yaıan: Rahmi Yafta 

Yazan: Kemaleltln Şilkril 

Sultan Hamitten 
Gizli Vesikalar 
Mabe7lacl SürvrlnlD hatıralan 

Viyana kapılannda 
Sultan Süleyman 
Kurtdereli 

Pehlivan 
Büyük fedakarlıklarla te • 

min edilen bu eseder İKDAM 
okuyuculan ;çin bir neşir he
diyesi olacakbr. 

• 
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nı reddetti/ er onları ucuz. pahalı loplayıp anha.rları- . 

Finler Sovyet ordusunun muvaf
fakıyetsizliğinden bahsediyorlar 

llelsinki, 22 (A.A.) - cHavas. Finlandiya byyareleri Lenin
çad bölı;esine beyannameler atarak halkı hadiselerin seyrinden 
Ye b ilhassa Rus ordllSUnun feci muvaffakııyetsizliğinden h~be.rdar 
etmektedir. 

Boyannameler<le keza Rus ordusuna da hitap edilerek bu 
ordunun sevkedildi;:i harbin emperyalist mahiyeti kaydedilmek -
tcd.ir. • 

300 Rus tayyaresi a 
Fin şehrini bombaladı 

l'lıılaudlF•iılanD ellne pek ook cep- ı 
bne ceçmiftlr. Bu cephane Flnlan-
41J"ahtarm kullandık.lan ıllihlar ka- 1 
UbrtJdne uycuııdur ve kendileri kul- \ 
lanabileeeklerdir. ı 

O>lo, ZZ (A.A.) - Nenetı ajan ı 

blldlri)'..r: NODI< Teleçaıabureau'- 1 
a- Finl.a.ncliJ·a hududllUa ı-t\11'1erdl- l 
il hususi muhabiri, SoV)'et lutalar•- ı 

NoyenJarvi "den Petsamo islika
met.1n'1e. ya.ııi ıımale dotru ricale de
•am etltklerhıl blldlrmektedlr. 

Muhabir, rjcal eden kuvveUerin pek 
kü.llı7etU olduğ"unu, Finland17ahla
rın. bu kuvve&lert mütemadiyeu yıp
ratiıklaruu Uiıve edı1or. Hararet de
recesi devamh suret.ıe du.şmek~ ol••Pa..,. Ru rlcaUnla •iddeW ... 
fuklaıı ileri ırel:nif olma•• muhlemel
'1r. 

S&oldıolm, Z% (A.A.) - Flnlan41-
~ Abayl tlmaUnde Ruslar, rical 
Ju.JiUedlr ve Flııland.JJ'& ordnsllDU 
tehdit edvı biiFüll tehllkı ba •ııreUe 
lterta.raf obını-tlur. 

a..ıar. k.anll mllhuebeJden son
n ele &'eçlrınlş oldukları •t•zile.rl 
Cerir.ederek Wr Ilı~ nokt:ub otu kı-
Sealdft: cerilem.işlerdJr. • 

akamete uğradılar ve 250 tank 
kaJoettiler. '.loprakla tıaakiar 
kunıuj:umuz içm bırçuk tank av
lıyoruz. 

\..o~çcn hafta şimalde birkaç kü 
çük mıntaka mustcsna olmak ü
zere 1'usar ilerlemek şöyle dur-
6un hakıkalte yer kaybe~.er
.ur. 

Hesinki, 22 (A.A.,) - Resmi 
Finıanu1ya tcblıgı: 

Carcue b ... 4 ... u.ı...nda Sovyct • 
ler, ~'a.oetlı Lo • .r tupçu atcş.ııı ınü
tea..t...p buıun gUıı Kall.h.Jacrvı. 

l\ıu'114.ojacr.n ve dığer lıazı nok
talara t::.a.rruz elllJl~~nc de luç
bir muvaüaı..t)et euie edeme -
mışlerdır. 

!:>ov) eılerin 8 tankı tahrip e
dihuışlır. Ruslar, bır kasaııada 
:.u mıtr•lyoi. ı..aybeımişıerdır. 

Aglajaervi'de Jo'iruanı.ııyalılar, 
9 lau._, ~ top, 3 hatu tank, bil" 
t..aç kamy9n ve 20 miıralyö~ :zap
telıaişJerdı.r. 

Graf Spee kumandanı 
merasimle gömüldü 
'Moııtevideo, 22 {A.A.) - Uru- j 

guay huklımeti, Graf Von Speeyc 
çuı< kısa muhlet veriım..ş oıcıu • 
ganu b.ıld.ren Alın;ın proıesı.o -
ı;unu recidet.nıiştir. 

UrURuay hukwneti cevabında, 
bu bu,w;ı.aki La Ha.ye mukave -
lenam<'Sıni hatınalma.kı.a ve mü
taha.>s1'>larm 72 saa.ı kiı.fi ,gör • 
dukicrin.i bıld ırmek~edır. 

Blli:nos Aıres, 22 (A.A.) - Ad
mıral GraI Von Spee'nın ku -
mandanının cenaze mera.>imi bu
gun, Alman mez~rl.gında Arjan
t1n ordusunun ve donanmasının 
b ;rçok zabitlerinin ve Alınan 
ı .... !' gem ••• nın :ıoo tayfasının 
huzurıle ıcra edilm~tir. 

Pariste bir 
köprü çöktü ! 
Parls. 22 (A.A.) - Sen nehrt üze

rinde Notrda.m kilisesi arkasındaki 

Senlul köprü.sil bir inlilik neticesin
de çökmüştür. infiliktn bir hava pzı 
hfı[USUllUD kırılmasından IJeri celdJ .. 
fi unnrdilmc.kledir. 

ısenlui köprü•,ü br tek madenl par
cadan müteşekkildi. 

TahH!o.fye teşkiJih nehre döJı:ülen

lerdt"n bir kat kişiyi (:J.llarnu.ştır. A
kınho;;ı ~ok •iddetli olan nf'hirde yir
mi kadar kimsenin ka7bolduia blld.J
rllmekledir, 

--<>-

70 kişi öldü 100 kişi 
yaralandı 

Berlin, 22 (A.A.) - M.a~de • 
buııg hattı üzeriı:de kain Gcnthln 
istasyonunda iki tıen carpı.şmış· 
tır. 70 kişi ölmi4, 100 kişi yara
lanmı.ştır. 

na. depoJanna, bod.ram.larına i&kı•er· l 
mi.fler. TWvermı..ıer anıma, evdeki 
hes.ap PMJIY& BYDl&J'UJCOI. blzlm açık 
&oı..lcr aCıl!•m•1••r .. ş.imdl 1"erısln ıe

rcye: 
- Tomlst&n! 
Di7orlum11 amma Dereye! Geıa.I 

bir ke"rre şapa oturdu. Kolay kolay 
tornls:ta.a. olur mu! Davadan "W'l'UD 

7apa.ra.k sonradan har vurup harman 
savurmak i('ln piyasadaki mallan 
tıpkı yanı-ından mal kaç1rtr J'lbt ka
ftraJI bu açık&özlere kar.;.ı ben olsam 
şu cezaları tatbik ederdim: Meseli., 
kendisinin manifaturacıllkla hlcı ali.
kau olmadıiı halde pıyu.atlan man.1-
latura eşyası kaldırmış olan açık&'ö

zii.n su1ına bir alay basma. puen. 
selen. amerikan, sala.1pur, astarlık 

:rüklcr, eline de bir muüre verip: 
- JlanJ J'a, nrit basmalar, puen .. 

ter. a.merikanlar. patlskalar! 
Diye baiırlarak sokak sokalr: reı

dfrirdim. Kalay toplayanların arkası
na bir küle yükleyip cene sokak so
kak: 

-Kalayclllillllll! 
Diye <"ıyak cıyak haylurtırdım. 

Atalar: «Sakla samanı, cellr zama-
nı!» demitler amma siz bunu ters 
mıh.Yarak: 

Yalına llannııa böreği! 

SanmL'fıo:ınız! 

OSMAN' ÇF""'T 

Heyeti Vekıle 
dün toplandı 

Hariciye Vekili /apanya oe 
Bere%i:ya aefirleri ferefine 

ziyafet verdi 

Ankara, 22 (A.A.) - İcra Vekilleri 
heyeti buıün Oileden sonra Başve

kil.lette mulat toplantısını 7apmışhr. 

Evvelki akşam baflaF&D fırtuuı de-
nm etmdı:tedir. Fıriına.nuı bilhassa 
1'< deniziJ'le Marmaranm tlmali ve 
KaradeJLWıı nrp 1araflarında ook 
tJddeW olduju anla.ıışılmışlır. Devlet 
meıc:.oroloj, ht:ü:roııu fırtınanın a:rnı 

tekilde deYam ede.cefi.nl bildirmek.Le· 
dir. Fırtına 7ü.ıuoden vulı:ua ,-elen 
kazalar bakkuıda alikadarlara ..,,_ 
lümal ceımı,e başlamıştır. 

Fırtıoa e.n fazla Umanımı.ıda hasa
nt yapmıttır. Evvelki cece Gazi köp
rüsü ,-akmında Suleyman isminde bl· 
rinin sandalını batıran İtalyan sefa .. 
reli molöru iki ki~inin de boiolmasa· 
na sebep olmuştur. Kauda sandal .aa
hibl Sül.,.maıı l<url.ulmu~. fakat •· 
nışte.l Mustafa ve yc~enl Arif boiul
muşlardır. 

Kuruçeşmede demirlJ bulu.nan İtal· 
J"an ba.nd1rır.h Sirio balıktı a-embl de· 
mirler.nl taramış, Bartw limanına al& 
51 tonluk Ahmet kaptanın yelkenU 
motörüne rarparak lıasa.ra ufratm.ış ... 
tır. 

MtJ'Vahot iskelesi önünde bulunan 
Cemal kaptanın id:arestndeki Bursa 
birlik maJ.ö.rü daı,-aıarJa rdıtuna earp
DllJ ve deli11.nı4Ur. Motor batarken li
man işletmesi römorkı.i :lt"rl tarafın

dan kurtanlmışt.Jr. İ~ı..ndck.I eşy&Ja.r 
kısmen. harap olma.tur. 

Sirkecide l'al<uıkaya blmli bir mo
tör karaya olurmuş. yaralanarak kor ... 
tanlmışhr. Sirkecide Basan kaptan 
isminde birinin on tonluk mot.örü bat
mışhr. 

Zong-uldalı;tan köuuir 7üldü olarak 
llmanımıza ı-elmekle olan EvrerıyeU 

Katarcıoilu Recep kaptanın idaresin
deki g-eml Adacıklar denUen mey.kide 
kayalıklara çarpar.ak parçalaamlf, 

ba.l1D1Ştır. Kaptanla iki ta1fa bofuJ
mq, JkJ tayta d:ı, kurtarı.lızu.ttır. 

.İstanbuld:ın baJtk yüklü olarak f
talyaya hareket eden İtalyan bandı
ralı Pisini idaresindeki Senerallkden 
Balıkçı emlsl Marmara adasında teh
likeli suretle karaya oturmuttur. 

l\fudanyadı kOmür boşaltırken fır· 
tına çıkar cıkmu .-eıninln lhnanına 
sıiınmak lstlyen Ylrmlbetoilanun 
l\fuı:afferlyet nıotörü Umanıa &e-rsa-

.Mii4anF•daa dwı ..,hah saal 9.ıt 
da li.manımu.ı bart:ket eden rrak va-
purw. Jır~w dan 7oluna devam ede
-.ı, 1'e ArnıWIU>'& ..ıLUIUflu. Ge
minin bu("un Jimanuwza l"elmuı .mu.b. .. 1 

tetneldiT. ı 
Anıal7a ... _.. •iıı BaAdumadala 

&ren :reh:uta.rııu alamadan ce&m.iı;Ur. 

Limanım&&• &elecek ütı-en npuna • 
Barlından harekel edememl:ıtiT. lla· f 
vanın aemasuıı Hklemeltl.ediı'. 

Ka.radenızden evvelki ı-an nlecek 
otan E&"e n.punı ancak dün celebU .. 
mişlir. 

\'apur Şile a<ıklaruıda biiFük kh· 
il.keler reçirmi1~ir. 

Yolcular şwtlan anlatmqhr: 
e:- Şile aelklarmda fır1uıa7& ,-a

kalandık. Kar da TatJ.For. euaJ'unm 
a-örmek tabii olmuyordu.. Bu riudea 
BoKa.u e-iremedik. $0 m.U aç.ıkla sa.
baha kadar dolaşarak yaJUI ır~dik. 
SuJar ctiver1.c7J l.f.Q'ordu. BüUin yoJ
cular anbarlara ve kacıanJ..ara k.a· 
pahlmı$1ardı. Baş l"Üvertede bulunan 
lr.o;yunlardn.n 60 tanesini clıl&':alar 5Ü• 

riikleyfp e-ötitrdü.• 
Evvelkl ıün Karadenlze kal'lla.a 

Cumburi1et vapuru d:ı Şı.le açık.la.· 
l'ında Cett: sabaha ka•sr travers yap
mı1 ve aneak dön .. bah :roluu de
Yam edt-b11ıniftir. 

!SENENİ:-; İLK KARI 

Evvelki ı-ece fniınayı müt.ealı:fp ha
nrct d~r~esl birdenbire dÜ4Dlü1 vı 
sabaha karşı kar 1"•im•1'2 b&flamtf .. 
tır. Dün sabah bara.ret dene.esi aıfır
dJ. Kar, dwı llla.hl.e:lif fawl&.larla de· 

Yaa elmif. fakat hava rüz.&"u4 oldıı· 
iu l<in solıaklu ~k kar l•la-
tır. 

Futına trhirde de tahribat nımu,. 
kiremitlrr uçurmuş. camlar kll'Jll1'. 
bireok dükkin tabel.ilaruıı n çinko 
levhaJarı 1erlcrlnden sök.tip sok&kla
ra ıı>avurmuştur. Bu anda 7erll mat .. 
lar haftası münasebetiyle Taksimde 
•bide etrfaına yapılmış olan aıe:rıi ba· 
ra.k.alan da .J ~ulmqtır. 

Evvelki gece bir de 
zelı:ele oldu 

nesl onlinde karaya oturmvttur. Evvelki Cf'ce uat !3 ü 11 dakika 
Gemllk llm:ınrna alt ıa t.Dla.k Kı- 26 saniye c-ece tlddctll bir zelzele ka1-

hc Arslan mo&ö.rii Jtimü Jmıl•de bi- dedılmf..tUr. Mrrkn Hstüatin htanbaJ- ; 

temel neticesi 
itaı,.a lla.rlcl7e ua:ıırı kont Cia 

nun nutkundan sonra itaJyau.w m 
ı.rjplete AUı t.e&UJ:t.nde bu!u••cmıı 
evvelce ka71t ve leLklk eyltmıı;ıi 

Londra rad.J'oswıuu vcrd1,-ı bir h 
1ııır:rde, ba ıeklıfıa )'a~dwta, F'r'aıı 
atya.seı &damlarında.o l\I. 1-onne'n 
&ant ~ cel'abu.ı verUfii b.!d 
riJmektedir. İngUı.ere huk.,~&.lnf 
dald vueoelt "Cevabın. Fralbada 
aö7lenen tanda ola.c:Liı tatmln ed 
ldıllir. 

Konı ClJ'ano aatkund.a \•trAJ" m 
abedninip dJ.riltlJemJyeuj;i, Boht:ı 

,-a. ebki Avusturya. lo<-hist.aııın kıı 

rulamıyacata haıınuJ&ruıdaıı bahset 
lem iş il. 

İtalya sttasetl esasen 19~!1 aul 
ıaaahetlelerialo deiift.lrllınesln~ t;l 

raftardır. lliUer l&rafında'1 ~vvrll 

7aJNla,.a. sulh teklılleri de İAriltcre ve 
Fransa.ya Versay muahcdPc;.bı.ln llıa 

.,m. lw'allttl cbal ve ı..-11;. elfü 
mrk fa.11lannı illüva t JıyorJ-. J~u 

tün hı: t.ek.Jiflcrı.u Lur..d:a ve ı•.: . · 
ha.kiımeUeriDce reddedlld;i"l. laaT .. 

bin deva.nu l'ÖriJJü... J[o.nJ cı,.ano

nrn nuU..und..ı! l aulh tr-k1 if. bab?"in
d.e:n ve aö.Llf'rind:-n aı;ha~ılan et .. 
bet, İtalyal'ıa. eylülde bqb.1·an harp .. 
&e.:ı evvel lstedlfi ı-ibl, Avrupada in
l'Jlter:, Fransa. İtalya. Almanya hil
kümeUerln.dcn mürekkep bJr di rt k• 
t.uvar te.slsl, ktiçük ve dlfcr mllltt
lere emirlerin, kararların t.eb:liı JdL 
İnıiUere ve Fransa, İt2lyııı • Al:nan
T& ile o oman da bo hu~a.sıard.:ı mu
tabık kahımamı tardı . 

Bu clbl JM"k çek ııır-brıder, 1rnl sulh 
telr.tlflnln mü.ıprt ncffceler Ytortomlye
ceif.gl sôylcmemh:e yanyııblllr. 

llA. rtT xımt IRMAK 

Maarif V kili 
Diyarb, kırda 

-

Diyarbak r, 22 (A.A.) - Ma
arif Vekili Ha~an Ali Yücel rc
fakall~rinde ilk tedrjsat umum 
müdürü ve hususi b!eın miidC.ı
leri olduğu halde dün a~amkl 
trenle şehrimize ııeJaılşfü. 

Göbels nutuk ~öyledi 
Londra, 22 ( A.A.,) - •Ro ter• 

B. GöLb,.ls. Noelin yalı.laşması 
mün,..cbetile Berlinde yc;>ılan bir 
tN>lantı esnasında nutuk öyle
mi5tir. 

Htç ham ed.Umek~lıln deoilebllir 
t.ı. b...eo askeri mahtillerlnln fevka
Ude ı..rt<tukları ııus harekill ..-ıı
Uk aklin 11.aJmııtır. 

Oslo, <:2 (A.A.) - •Arbeider~ 
blneh gazetesinin Kirl..uess mu
Labm 1'orveç h . luı.ıu eıvarwua 
kam Grensefors ua gece ve auıı 
sabah ınuha.rcbelcrin devam et
tıginı bildırmektcdir. 

Muharebe sabaha karşı şiddet
lcnılli~ ve ~vyet tay)·are&erı bU· 
yük hır f:.alıyet gusterm~ıcrdll'. 

14 günde yirmi 
Nor:ve vapuru 

battı 

Ankara. ız (A.A.) - BariClye Ve
kUI 8. Şükrü Saraçoilu bll&ÜD Ana
dolu kulübünde İspanya elçlsl B. 
Lotz Borl&a ve Breı.Jlya elçhl B. de 
Oro Preto tereflertne bir ziJ'ateı ver
miflerdlr. 

--0--

rlnin t tonluk HJ&U reh .motirii ka- dan meaf~f 13. t 00 kilometre oldutu 1 
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Oslo, 2% (A.A.) - Realet' ajansı 

Wld.iri7or: Pasyik 'de• haber ve.rildl
lla.e core, dün, tunale dotrn UerlıJC:.11 
•e FlnJand.l1a kıtaları Lo.rafı.nd.au 1.a
ktp e4.Uea Sovret kıl.alan. Ciriilmiiş
Uir. 

Heklakl, tı (A..A.) - aReulen 
lt111 ••usa.nua ktsnıı küllisi. Salla11 
UU:n.at aoktası olarak, ti.t ı-ündenberl 

Xeblj:aty •e K.emitı:;•e doir• t.ir ~ir
ae hareketi ,.apmakLa 14.l B.uslar b11 
breke.tl tamamh7abllselerdl lehlıke 

müllıı1' olacalulı, ~kii Flnlıuıdi1a11 

lk'7e bölmür olacaklardı. FiJılandlFO 
wUnı harbiyesi azun miiddetknberl 
.. ~•ra.ra lntiı.ar etmekte idi . 

Flal&Dd.t:ra erkio1 harbiyesi ktün 
Dıtt1at kuv•tUerlnf Sallad.an Kemikr 
•e &ehlJarvı,.e sarmakta olan ve bu 
suretle ae,ık nokLalar arzeden &us 
lırkabrmın eenahın:ı 7ıkmr,br 

Ba Dloi.Bnı"ra~ Marn mll.barebeslnl 
.euın.u o kadar ani, o kadar •iddetlt o1-
mWjtur .ki, fatkın b;r hale a-elen Rua
la.r boza'u.ıl ver&J~r ve bu f&flunltk -
la ornuıGa oa,_,.k Klbl bir batay 1 
ol& düşerek &uzaklarda bir çok lank 
UJ'lıetlUer •• mlllalyöa aleti allmda 
··~diler. 

lt&e IHı daklka4a Bu erkiaı hu
•IFeol rleN emrlAl Y<nıuşU... ııt.ıa 

knY'll'dlerl SaliaTa doinı çıkmq ve 
..,.... l<Yakluıl e1medea fiaal• def
ru çeltllmlşllr. Kork... bir leiu.k 
Jıiikiia aiırmekledir. 

Belaiaki, 22 ( A.A.) - Yuılaıı- · ı 
diya re.<;ıoi teblitindeo Kareli 
benahıııdaki düşman hilc1llllla- j 
rının d~\itım ettiği ve Fin kıta • 
larıauı PaipaU de ve prk lou
tiudu üzerinde taarruzda hulu· 
narak Sov1et kıtalarınt piiskürt
tilklcri t.urih edilmektedir. 

DiişnıBD kuvvetleri istisnai 
lıir fekilile müsait olan hava şart
larından istifade ederek gerek 
memleket dahilinde, gerekse ha
rekit sahası üzerine müteaddit 
baskınlar yapmıştır, birçok şehir 
ler, ezcümle Hebinki, Tampiere, 
Dango, Abo, Rouma, Borgo, Sor
tavala, Vıborg' ve müteaddit 
mermi.er i bouıbardınıaıı edil -
miştir. 

Uugiiıı Finlandiya üzerinde u
~an Sovyet tayyarelerinin ade· 
di 300 den fazladll'. Ölenlerin a
dedi 16, yaralananların 43 tür. 
Ou bir dİl/jmao tayyaresi düşü
rülmüştür. 

Helsinki, 2% (A.A.) - Royter 
Ajansı bildiriyor: 

Finlandiya erkiinıharbiyesin
c1en yüksek rütbeli bir ıabit Fin 
askeri vaziyetini Royter Ajansı
nın muhabirine şu suretle izah 
etmi~tjr: 
Duşman, hatlarımızın her nok

tasını ayrı ayrı yoklayarak mu
Juıvemet derecelerini tartmıştır. 

llOO tlen fnla tıınk kuUandık
lan bııWo pdt llCJWICU lıir baldo 

lleasinki, 22 ( A.a.) - • .ulan
diya eTlı.anıhnrbıyesi tarafınclao 
ııeşredılen teblii;e göre hava mü
sademeleri esnasmua, 6 Sovyet 
tayyaresi düş\lriılmüş. Fllibadi
ya teyyarelen, müleaddıt kc~ıi 
uçw;ları yapmışlardır. 

JHoskova, 22 (a.A.) - Reıimi 
tebl.ğ: 

Dünkü harekat, ılevriye kol
ları faaıiyetlerıne ve k.e,ıf uıu.f
rezeleri arasında mü..&ad.cmcle -
re inhisar etmiştir. 

Kareli berzahında ~ddetli bir 
topçu düellosu olmuştur, 

Sovyet tay) areleri ke~ uçuş
ları y•ı•nışlardır. 

Müteadd•t mıntakalar üzerin
de tayyare müsdemeleri olmuş
tur. 10 Fınla_ ~•ya tayyaresi dü
şürdük. 

Stokholm, 22 (A..A..) - D. N . 
B. f.}ansı bildiriyor: 

Dün, bin gönüllüden mürek -
1 

kep ilk İsveç kafileı;i Fin.landiya
)'a hareket etıniştır. 

İhtikar önlendi 
(13asbrafı ı ıncı '"J'fada) 

noda l>lrer birili< .luırıııalaruu kabul 

•1mlfllr· 
Çay llhalilı;ıları dön Tkare& mu-

dürlııtiiııe selerek aralarında birlik 
leşekkul etUilnl bUcllrmiflerdlr, B11 
birlik barlı;lea 1)87 cellttcekfü. Cu
valcılar ve ~Meller .. derllal blrlık 
kııracaklardır. 

Hırlçlen mallan bu blrllkter ıretl- ! 
reeekle.r ve toııacak aarmaJ .bJr kir- ı 
la -ıet.etln her larafııula AJ'lll ri
nt.la at.•·ı·•nı &em.Ut edeceklerdir. 
Ba ltlrllkltt ileride biliia ithali& &9c- \ 
carta.._ ""'mil edllecdı:J.lr. lli)'lellk- , 

le m...ıeı..etıe llaUltir Uli """'"" iill· 
lenmit •l&caktır. • 

Diler laratıaa Tlcud nkilellııln 
aldıfı ledbirlor \esirini cöslermeye 
bı&!)laDllljtır. Mani.fatura q,J"asından 

sonra deri ve ,.7 11,-atları da dÜf
meye lıaflallllff.u. 

Yerli eiJ deriler JÜZde ZI ve lr.öse
leltt de .J"Ü:ıde eıı ucuzlamıft;ır. 

Hariçten mallar ~elmlye başla7ın
ea n7at düşilijleri daha zJyade arta
caktır. Piyua.nıa bır a1 iclnAe nor
mal vaıd)'ellal bııl&calı laluolıı edil· 
mekledlr, 

Bundan başka k'muturaeılan 7ertl 
aerl fabrikalannın ihtitinndan kuJ'
tarmak üzere ban1aruı ela barieteu 
çiy dert ıetlnnelert kararlaşmış Vf"• 

VekU tarafından k•ıulllerine ba 701-
dı akredillf açılmıştır. 

Meclis toplantısı 
Ankara, 22 (A.A.) - B. M. 

Meclisi bugün Refet Canılezi.ıı 
lıltk•a 1ti••da '8J11ee•..,.. 

!P~:; tarafı l in..:I say'fc::da) 

Panama konferansında tayin ed,p 
PanamtTıAa emı: iyeı. bo ge.s .. nın 
is tikbali h.ı:kJunaa bir gorüşme 
vapan İngıltere bıiyük eıçısi 
Lord Lothian matbuata beyanat
ta b-ulunara Par.amer .ka birl.ğı 
notasının yar.o Panama Re isi -
cumhuru vasıtasile muharıp>ere 
telıtraf.a bılcıir~eğin.i söylemiş
tir. 

Ams'.erdam, 22 (A.A.) - 3,700 
ton hacır.ir.deki ve C<ımitas adın
daki Lalyan vapuru şımal deni
z;nde bir mayna çarparak bat • 
.ıruştır. 

La Haye, 22 (A..A.) - •RoY· 
ter•: HoJ!landa ticaret gemileri
ni ır,aynlere karşı himaye icin 
bir çelik ağla çevrilme e karar 
vermi5tir. 

Nevvork. 22 (A.Al - Cris
tobaLn 250 kilome:re açıkların
da [:086 tonluk Wind Rush kar
gosunda yangın çıkmı.şt:r. Kap
tan yangın sebebim bulamadığı
nı ve sabotaja atfettiğini bildir· 
ıniştir. 

İrlandalı 
tedhişçiler 

(Bq ıaratı L !ilci ..,.,ada) 
ralanmlf ve bir Uf posla kııl.ulu par• 

caianWlflır. 
llılcr bir bomba ıla Loaaılra'da Jlls

ıvvay posta bınasınd.a bulunm:.ış, 

laka'- bu bomba hasan mucip olma
Jlllfbr. Volvverbampion'tla iki posta 
binasında bazı mektuplara konan it• 
tlal edlcl Ddddcter bir kaç terre 
mektupların ayrılması esnasında a· 
le!j alm"lır. 

İrlanda &clblti>llerl larafındao ko
nulmut olan 7ana-m çıkuıcı bomba· 
ıar. Brlmi.ncham'da bir posta lıuha· 

aunda ZOO mektubu tahrip elmlfU... 

Posla müstabdcmlnlnden birisi bı
fiJ 1ı>uret.ıe 7arala~tır. Bu suikast. 
ceçe.n &iust.oı a7ında 7apılmJJ olan 
Coventry au.ikasdana ~tlroi.k etmiş o
lan kımseler hakkanda verilmiş bu
lunan idam ILararlarua.dau sonra Blr
minC"ha.m'd.a ,-apüa.a •ılka•d'n üe-ün
eusüdür. 

Diker bir takım sull< .. tıer nııılma
ırnda.n korkaıa u.bıta, bütün İnı-ilb 
posla biırolarıııa lhlıaratla bulıuı

muştur. 

Buııdaa başlı:a Eıısliıh Steel CorPo
raUon'un bir çelik fabrikasında Y•· 
lkaa ı;ekıı bir lnlW\J< llellceslnıle bir 

aaral aillı.lmdü:. 

Lebrun, Mencmcnci
oğlunu kabul etli 
Paris, 22 (A.A.) - Havas A • 

j•nsı bildir:yor: 

Tür Ord n 
Cumhurreisi, dün ökleden son

ra, Türkiye Hariciye Umumi 
Kalibı büyük e lçi Numan Me
nemencioğiunu kabul etmiştir. 

Güvenebiliri 

lngiliz!er Alman üs
lerini bombaladılar 

(Bas taralı l inci sayfada) 

7ap1ıklan hiıcum esııas.uıda Hmbar
dunan h:ırp .-emilerln.ı.n batf..ağı bldJ· 
rilmekledir • 

Parls, ıı (A.A.) - Havas ajansı
na &üre vaziyet: Dün ıarp cepbu.n· 

de kaydedilen bü7ü.k ta77are taaU-
7eUeri olmuştur. ı 

Cephede, bitha~ Bitcbe Ue Vltem ... 
burır arasında mu1al k-.if kolları j 
faalj1eıı olmutlur. 

Yeni Delhl. 22 (A.A.) - M ... -
ra ;reni Bini alaJlarlJUD ır1111ii ha
ber ah.nm.ıştır. 

Brüksel, %% (A..A.) - Milli müda
faa ne:aaretinin blldirdiilne Pre dua 
bir uç defa. Belçll<a aruiol üerlıı
den yabancı memlekeUere ait ta77a ... 
reler uçmuf1ur. l\lullarebe b.yyare
lerlFle lıava dafil halarFalan bu laF
:rarelerl tardetmlflerdlr. 
Bnıcer 'ehri üzerinde blT A.lıııuı 

tanaresl Belçika ta)'y-arelerl tarafın .. 
dan ıe.eoo metre Tiilısekllle kadar 
kovalanmqtır. 

Alman ta,.-;raıes:l Belçika tsnare
lerlnln ilzerlne bir ~ kerre ateı at· 
mış ise de mermilerini lsabel etUre
-m1'11r. 

Belçika blikilınell, hidlseTI Bedin 
ıındlnde protesto etmı.tır. 

rakamları ~amanımız orduları • 
nın nasıl bir malzeme bolıuğu i
çinde hnrp ettiklerini göstermi
ye kifayet eder. Bu bolluk yü -
zünden en zengin ve eıı Deri 
memleketlerin ınilii müdafaala
rındil dahi mal2eme bakımından 
noksanlar vardır. Hele, harp za. 
uıanında, mütemadiyen barca -
nan ve durmadan yenileri icat 
ed.ilen ıillihlart ve diğ~ malze
meyi yetiştirmek mühim bu me
sele olmuştur. Hiçbir oı:du, ek- 1 
siğim yoktur, diyemez. İııgiliz, 
Fraımz, Alınan \'e Savyet oı:du
larında da fu veya bu silih ve 
mahemenin, ihtiyaca kifayet e· 
deeek kadar bol olmadığı mu -
hakkaldll'. FinlandiyadBD gelen 
haberler, Sovyet ordusunda ça
dır ve kışlık melbusat. teçhizat 
ve levazım noksanından bahset-
miyor ınu? 

-BUGON Harikulade Canh-

iPEK Hareketli Muazzam 
Müthiş Sahnelerle 
Dolu Nefis Bir Film 

HÜ C. U 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

BAŞ ROLLERDE: 

J.lHN VAYN • CLAIRE 

Türk ordusu, zamanı.mn har
binin siliıh ve malzeme harbi 
olduğunu nazarı dikkate al~ 
ve ihtiyacımua uygun s:ı:ın ve 
malzemeyi ihtiyacınuz nisbelin
de tedarik edebilmek için, birçok 
fedakarlıklara kat.ıanm~tll', Dur
madan da yeni silah ve malze· 
me ~aralı. her gt-çen günde bi
raz d-.ha kuvvctıenmckkdir. Te· 
ferrüat ve tafsilata girmek, bu 
makalenin mevzuu haricinde ol· 
duğu gibi, faydasız ve belki de 
zararlıdır. İftıhaı!.a .söylenecek 
bir şey val'lia, o da, Türk ordu
sunun, hiçbu zaman. bu kadar 
kuvvetli oıtruld.ığıdır ve hiçbir 
zaman, bugünkü kadar hızla kuv
vetlenmedığidir. Biz sulhu se -
veri:ı ve sulh içinde yaş.amık1 
medeniyet yolundaki terakki ve 
inkiı;af hamlelerinıize devam et· 
mek için, sulhu elimizden ırel -
ıiği kadJU", muhafazaya çalışınz.; 
fakat bizi harbe icbar ederlerse, 
Türk ordusu, esiri kahra-1ak· 
iannı ırölgede bU'ahcak kadar, 
iyi harp etmiye luwr ve kead.i
aine verilen 1fllZİfe)'İ ~ 
mükted.ir lıir haldedir. Büyiik 
Harpte Ye İstildil Harlıiade lıin 
bir mahrumiyet i~4e bin bir 
harika yanılan yiğit Türk onla· 
auaun, bııırün• eıa lüzumlu -
Mm harp vıısdıılarile müceh -
hez olarak gıireceği bir barwıte. 
hirikalar dc!ğil mucizeler yar,. -
tı-cağına şüphe yoktur. Türk 
milleti, gözbebeği ordmıma tıı
mamile güvenebilir. 

ABİDİN DAVER 

1 - GENÇLiK 
2 - GÜZELLiK 

3 - SIHHAT 
İşte yilks!!k bir krl!mde aranan 
bu meziyetlerin hepsini size 

KREM PERTEV 
temin edebilir. 

1 - KREM PERTEV: Bir tu
alet müstahzand;r. fn<"! 
,bir itina ve yapılışındaki 
hususiyeti nilıanle yÜ7.
deki ~izgi ve buruşul<luk
lann tı>şekkulürıe mani 
olur. Deriyi f:"nç ve "-~ 
gin tutar. 

% - KREM PERTEV: Bir gü
:zeLik. vasıtasıdır. Genış
le:niş mesamatı sıkıştıra
rak ciltteki pürtt.ik - ' kd
.barc.kları giderır . ..;. ve 
lek...!eri izale "der. ·ı enı 
mal ve ~effaf bir hale ge
tirir. 

3 - KRE.!11 PERTEV: B:r dld 
dvasıdır. 1.>eri gud:lcleri
nin ifrazatın ı düze;tir. Si· 
vilce ve siyah noktalan:ı 
tezahürüne mıini olur. 
Cild adalesini besi 've · 
rek kuvvellend !rir. Kuru 
cildler için yağlı, ve yağ
ıı:z eıldlcr için yağsız hu
~usi tüp ve vazolan vardır. 
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Cellat Mesrurun keskin kılıcı 
Abbasenin boynunu uçurmuştu 

- Y ımında getirdiğm sandık 
IM>rede? 

Burada.. Yakında.. 
··Getir .. 
Ot~andan iki adam büyücek 

bir sandı.~ı kuleye getirdiler. 
Ab~c, son defa olarak kar

d<:~ınc lnktı. 
Uarı.ınurre;it, unun nazarla

rı ile kar,ıılaım..ıııak 'çln başını 
~vircli. 

Ve .. Eliyle Mesrura işaret et
tı. 

Me..ı:w-, elinde yalın kılıç ile
rıledi. 

Abb!IMl muhalefet etmedi. Yal
n•z, son bir hızla baykırdı: 

- Ölüyorum .. Memnunen ö
lüyonım .. A1çaklıkıarın1 yüzü-
11e tükürerek ölü:ı-orum.. 

Devam edemedL 
Cellat Mesrurun keskin kılıcı 

boynunu uçurmuştu .. 
Hanınurreşjt, iki eli ile yüzü

nü ve gözlenni kapadı. 
•,5and.ığı getirenler, Abasenin 

cesedıııi lı.esık başı ile içine .koy
dular. 

Harun sordu: 
- Öteki adamlar neredeler? 
Mesrur cevap verdi: 
- Emrjnize amadedirler .. 
- İşlerini görsünler. 
Mesrur dışan çıktı. Bırkaç 

daltika sonra gene geldi. 
Arkasından da kollan sıvalı, 

l:ıaldırlan çıplak, omuzlııınnda 
bırer kazma sekiz kişi girdiler. 

Bunlar, kulenin topril zemi
ni üzerınde su çıkıncaya kadar 
derin bir çukur kazdılaT. 

Enllrülmüminin; 
- Kafi, dedi, şimclı "8Ildığ1 

koyun! 
Abbasenin kesik başı ile cese

dini ihüva eden sandık "çılan 
derin çtllturun dibıne ındirııa.i. 

Harun emlr verni; 
- Çu)turu örtün!~ 
Göz yumup açıncaya kadar 

denecek kısa bir ı.ı<manda çu
kur dolduruldu. Halife, kulede 
bulunanları dış;.rı çııtarttı. 

Kenw de d~arı çıklıJ<t<&n 90n
ra kulenin kapısını bizzat kapa
yıp küıtiedi, anahta.rım ctıbıne 
koydu. 

:sonra celladın dondü; 
- Mesrur, de<ii, şınıdi adam

iar n.a b'l a~mki zahmetieri
ııin ücreUerıni ve-r ve ... ı;onra 
saraya gel .. 

E.ıniıu...mümlı1111 HanınUrre~it 
bu son emri de verdı.kten sonra 
.ııJır a~ır uzaklaştı. 
Balıçenin karanlığında, ~ık 

d·açlar arasında kayboldu. Cel
liit 'lesrw·, on muavıni ile kan
lı kulenin önünde yalnız kal
mı:-.t .• 

!;ınıı..ı. o . .l ~in ücretı.ni vermek 
U.z.m geliyordu. 

bı·.•:auç:.t g ... Jin! 
Dc•ct. Saray m bahçe.sinden çık

ıı)ıır. 
Bağdadın gcniı; yollarından ge 

c.;crxcn cellilt ı~icsru.r kendi evi
rıt• uı;r-4dı. Bura-dan, evvelce ha
ztrhl)jnıış olan on çuval adL 

Yııı~ },ep berabe;· *hrin hari
cır.c ~ıktılar. 

:..... lJurun!. .. 
.Mcsrurun verdiği bu emir ü

ıı:crıııe ı.r :.asıı.dan takip eden on 
muavin dıırdular. 

Uic.ıenin .4~ıanna gelınişler
dı. 

Cellat çuvaiları on kişiye ay
rı ayn uzattı: 

- Alin bunları ve girin içine!. 
Herıfler, akibeUerinin ne ola

cagım aı,lamışlardı. Fakat bo -
yun bükmekten başka ne çarele
ri vardı?. 

Emirühnümlnin, kendi yan -
larında Mcsrura ücretlerini ver
mosini emretmişti ... 

Demek bu ücret. ölümdü .• 
Mütevekkilime çuvallara gir

cjj]er .• 
Mesrur, çuvalların içine ağır 

~!ar da koyduktan sonra al.z
lanru bağladı ve hepsini de bi
rer birer Dicle nehrine attıktan 
ııonra vicdanında hiçbir yük ta
şımıyan lnsanlann kalb huzuru 
ile ve yine kanlı kılıcını topuk
larına, baldınna çarpa çarpa u
zaklı..ştı. 
Doğnıca Halifenin sarayına 

gıtti. 

Harunürreşit uyumamıştı. 
Celliıdı bekliyordu. 
Mesrunı görünce sordu: 
- Oldu bitti mi? 
- Evet yfı. Emir ... Muavinle-

rime ücretlerini verdim. 
- Pe1<aliı .. Ş!md; nerede ise 

sabah olacak .. Gıt ve yat .. İsti
rahat et.. Dinlcrnıiyc muhtaç -
SJJ •• Çünkü :. ann yıne yardunt
ru istiyeceı'(im. ... 
Harunürreşit bütun ~. ·e uyu

madı .. Uyuyamadı.. j,Jetliğı ci
nayet onun kafasını da kalbini 
de, asabını da berbat b!r hale· 
koymuştu. 

Fakat kendini mazur gönniye 
çalışıyordu. 

Temiz ve asil kanlııa bır köle 
kanının karışmas;na nasıl müsa
ade edebilirdi. 
Kızkardeşinin bu &ure~le kanı

na girdikten sonra Caferi de fe
da .. aTtık bir zaruretti. 

Hem bu suret ve bu vesile ile 
bütün Bermekileri söndürmek 

te kabil olacaktı. 
Halife kafasında kurduı'tu pla

nı derhal tatbike karar verdi. 
Ertesi sabah, bermutat Ciıfer hu
zura çıktı~ı zaman ona: 

- Bugün seninle bir av gezın
tisi ya-pı;,ak. istiyorum .• 

Dedi. O gün akşam geç vakte 
kadar avda vakit geçirdiler. 
Harunürreşit hep Caferi ve o· 

nun sülalesini nas:! öldüreceği
ni zihninde tasa.rlıyorJu. 

(Arkası var) 

TA.KYli'il ve HAVA 

23 BlrincikAnan 
CUMARTESİ 

Hicri 13?.I llull'lh 13'5 
lZ inci a:r GllD: "8 ı. Kanun t 
Zilkade 11 Kasım: 45 1 
~...... 1.zz Akıam: 16.4' 
Öi;le ••.•ı Yılsı: 17.ZZ 
hindi lt.32 i-•ü: 6.34 

1 
- HAVA VAZİ'tE'll -
~ 01Uköy meı.oroloJI Jsta.ywıb. 

dan alınan m&liimata «Gre baya 7ur
dun Trakya ve Ece bolırelerlnde çok 
buJutıu, 7er 7c.r 7at1-,LJ, dJ,ter bölse· 
lerde kaJ>&h ve 1•i:l!lh seç:m.lt. rüa· 
sar her t&rlfla vmumlyeUe flmali la
llkameltu kuvvetli ve 7er yer fu1ma 
teklinde tsmlt. Karadenlı • .Marmara 
ve Ece AkdenWerinde tlmal f.,. 
hnası devam etmı,ur. 

Dün İıılanbıılda b•va çok bululla 
ve fasıla ile Jlarlı ceçJ:IÜ1ı, rüqir ıl· 
mali lsUlıamelten ııanly<de ı-z met.
re hııl .. eamitür. Sa.at 14 4e il.ava 
lazylkl 1Dll7 .ı mlllbardı. 

Subunet en Jük..'4'!k. 5.1 'Ve en dil· 
,ük o ııanllcral olaral< kayd•dllmlt
llr. 

İıılanbul AııUye O wıcu Uullal< Mab-
kCillt.ajndeıı: ' 

Ya.set Bahar tarafından Kua&UDoak 
icacliye Cad. 163 No. da Maıalto Se
fado ale7Iıine lfıla..n ootanma dava
auwı sörliltıı muhakemesi sırumda: 
)lüddeaaleyb lkamet&abıaı !erk ile 
ıemıl meçhule rıtUii ...... adres ma
liim olmadıtmdan ar .. halln lebllt
ıh: iade edildi.ti mubaşirln m~ruha
lından anlqılmakla mablıeme<lO la· 
7ln olunan %0/12/939 saal 9.5 d& 
mah1leme7e relmesi tçln Ui.ncn teb
llcat yapıldıi;ı h•lde ırelmedltl ve 
mabllemeee mezkiir cel~e de ııyaben 
du.rllfD1&.Dın icrasına karar verilerek 
dıuwımanm 811/940 saaı t.5 a tali
kine ve davacının daYasınm tahlile 
lsııatına ve rıy:ıp kararmm mabke· 
me dlvaııbaneslne talikine ve pze
telerle de Uinat teanına karar vcrll
mlt olmalr.la ol baptakl karar •ureU 
ilin olunur. 

19/135 

Mev!Odü Nevebi ı 
Gtoenlerde vefat eden esbak Suri

J'e fİm<ndlferlerl Nafıa ıer komloerl 
ve mti.benL.•..s mektebl müdUrü emek- J 
il müheıadll Ahme& Fehmi Ba.li ru
buııa llhaf <dilmek üzere 27 birinci 
kanım 1939 ..ıı ııünü ikindi namazı
ıu müteakip Kı2ıltoprak Zühtü Paşa 
camllnde mevhidii nebevi kına& ola
nacatmdan uı:u ~culerlıı tqrifierl 
rica olunur. 

Ticaret Vekaleti iç Ticaret Umum 
Müdürlüğünden : 

Türkıyede Yangın Sigorta işleriyle meşgul olmak üzere kanuni 
hükümler dairesinde tescil edilerek bugün faaliyet halinde bulunan 
La Fonsiyer Yangın Sigorta Şirketinin Türkiye Umumi Vekili bu 
kerre müracaatla İstanbul Acenteliğine Şirket namına Yangın .Sigor
ta işleriyle meşgul olmak ve bu işlerden doğacak davalarda, bütün 
mahkemelerde müddei, müddeaaleyh ve üçüncü sahıs sıfa\lariyle 
hazır bulunmak üzere Yani Gaziadi'yi tayfa eylediğini bildirmiştir. 

Keyfiyet Sigorta Şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki 
25 Haziran 1927 tarilıJ'i kanunun hükümlerine muvaiık ıııörillmüs 
olmakla ilin olunur. 

lıtDA1'1 

l•t•nbul Oc;UncU No
terll§ine ı 

Müekk.Jlim Hüseyin Avni 
Sohtorikoğlıiııun İstikbal ismin
deki vapurunun tamir bedelin
den dolayı Azmi Ark tarafın -
dan müekkllim aleyhine İstan
bul birinci ticaret mahkemesin
de açılan 939/4?1 No. lu dava -
nın Galatada, Kalafat yerinde, 
Makaracılar caddesindeki Fab
rikada mukim Sarandi ustaya ih
barına dair 20/12/939 tarihli i1-
barnamenin mezk\ır fabriltanm 
kapatılmış ve kendi:;in;n semti 
meçhule gitm><;; bulunduğu ci
hetle tebliğ olunamadığmdan 
tebliğ makamına kaim olmak 
üzere usulen gazete ile ilanını 
dilerim. 

Uavlet Dan!z yollan U. Müdürlü~ünden ! 
Avukat l\Jebmet Behram Tuğ: 

Bahç·~><apı Dördüncü Vakıf han 
dördüncü katta 11, 13 No. da 

Mehmet Behram Tuğ imzalı 
ve dairede mahfuz nüshaya mu
tabık bu ilan nüshası '3ARANDİ 
ustaya tebliğ makamına kaim 
olmak üzere gazeteye gönderil
di. Bin dokuz yüz otuz dokuz se
nesi N. evvel ayının yirmi ikln
ci cuma günü. 

ı - ld"r•ml~ lbllyıcı leln aluaacall 500 ili 50 baltanlye açık eblll
mr7e konulmWjtar. 

Z - M.aml m•kdannm uınhamıneu bed•li ((875) lira olup mııvaklıat 
lemln>b (3~S.G3) li•"4lır. 

3 - Ek..,iUme 1 nıthanl:!dc \.:anım .Müd:ürlnk alrm aatım .konsinoınmda 

ıtl/K. Evvtl/939 taı lblne mJ.,,di'f perş:·tnbe rünü sa.at 14 de Japılacaktır. 
f - NU~•.Hlt-, şaruı:ııme her sün m:ılıeme mi.ıdürhiiünde &'örüleblllr. 
5 - İ!rıı~~•liJerhı y.uılı pn ve saatte 2490 saydı kanunda. yaııh vt>..salk

ıe k.omiı.'")·oo~ ırelmelrri. tln286) 

Bahçekapı dördüıl<'Ü Vakıf 

han İstanbul üçüncü Noteri 
lliisaın~ttin Baydar Çamer 

iNHiSARLAR Utv1UM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Mubammea B. % uı.mı. 

)IJı. kilo tıılan 

Flalı Lira Krt- Lira Kr. Ek. fdıll 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Iskarta lıanavlge 
lskarla çul 
lskarla kınnap 
Yamaılk lıanavlç 

Isllarta kanaviçe 
Yamalılı çul 
Isllarla ouı 
Yamalık çaval 
likarla çuval 
lslıarla ip 
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Aoık A. 
l'>.aarlık 
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• 
lskarla kınnap 
Marka ~ 
Yamalık ka.navlet. 
Iskarta lr.&navioe 
Jskarla çul 
lslr.arta euval 
ıstı.arta ip 

GUc 80c 163%9 H'8 • 
1455 • 2% c 820 11 " • 

• 
• 

400• 16. et 980 
ıso • n • u 11 e n 
ile 10« 828 l • 

bkarla kınnap 1896c Uc !3440 4ZH • 
1 - NümUÜelul •nıelblnce :rııkarııla chıs ve mllıd&n 7a.nlı ıskarta '"rrıJar hlzalanııda cösterUeıa ıınııerıe 

a7n ayn .. ıııacakhr. 
D - Muhammen bedelleri :rüzde U, muvakkal lemlnaUırı hlzalannda J'uılıdır. 
m - Arllırma 2/1/940 ulı CÜDll aal H de bıtb:racak Ye a:rnı cilnde bitmek !bere Kalıalqta LeVUllll ye 

mubayaa& tubeslnd•kl alım sat.ıııı komisyonunda 7~pılaoalıtır. 
IV - Niimuneler her ıüıı .öıü &'«'tn fQbf'de ve mallar da. Semıdpaşa, Ahırll:apı depoJannda sörüleblllr. 
V - İsleklllerln arttırma için layln olunan sün ve ıaalle yüzde 15 mlkıtÜıııd&kl rli.enme paralarlyle b~

llkle J'Ukanda adı cec,ıen komisyona plmelerl Din olımur •• tOUb 

• 
MU.dan Voham. Bedel 90 7.5 TeınL n.nım .. ın 

-...ıra Kr. Lira Kr. filnll IJekll SaaU 

Cam aıu HGO Adet uıı 78 188 %1 4/1/9(0 ıa 

Jii.30 
18 

Ecıa 101 Adel tH 85 87 31 » • 
Alilı fenaln 12 Adtl HZS 15 196 73 » • ....... Allb fennl7e 111 Kalem 6899 '41 iL » ıuo 
Jtınk plrlnp ıoc Ton HIO 675 5/ • • 11 

H Kamyon 1 Adtl 1150 %38 25 • • 
1 - Şartname ve nufun ca.tuır mtlfred&& llslelert muclblnee mablellf larlhlenle eblllme:re •enap 4a &allp 

obur etmlyen maJume bbal&mıdakl nsulJerle satın alm~aktır. 

D - Muhammen bedelleri muvak~al lemlnallan, elı.o1Jlmc ve pazarlı1t Cilntl ve aaallerl hlzal&nnda 7azılıdır, 

m - Eluılllme ve pazarlık Kabatql& Lenum ve mobayaal fubealndckl Alını komls)'oaUllda 7apılaeaktır. 

IV - Lla&eler ve ıartnameler hM" (ÜD lliÖl:tt ıtten tubeden parasıa ahnablllr. 

v - Alalı fenniye U.lelerlnde r6 ılerUen kalaloır numaralan sadece il•!ln tip ve enafuıı l'.65termekle olup 
.. rlname makamındadır. Bqka markalar da verlleblllr. Bn bmusla Kabalq'.a prap ve klm:ra liboralvvan fllbe
llne mura<aalla daha fada babal aluu.bUlr. Bu it 191n paaarlık l'liDilDden evvel fenni teklif mclıluplan mtüör 1&
boraluyar ıabealne verilmelidir. 

vı - iııleklllerln pazarlılı için tayin edUen rttn ve 1aallerde :rtızde 7.11 rivenme paralarble blrllllle )'llkan
da adı ıreoen kom~ona ~clmclerl. c10G3h 

iııtanbal Aall:re P•dlncl bukuk hl· ı Çjj 
klmlltlndeıı: 

Kızılay Cemiyeti il Avukat Sual Tahsin Türk'üıı Ba- 1 

kırköy bat boru Z8 numaralı evde 1 
mulrtm madenci Rahmi Köynıen a- 1 

Jeyblııe attıtl &laeak davasında: l\tiid
debleybln ikame\.l'ihlnı ıukeylrmlf 

ve yeni adre.1.l mc~bul bolunduiwı
dan dava an.o.bal -.orrtlnln ıtıbU

l'•h un bq C'ÜD ~arfotda eevap ve
rilmclr. üzere Uioen 7apıJmtt1 ve mez
kllr müddet urfmıla ~t. aleyh t•ra
fmd2.D bie bir re,ııp "akl olm:•dıiuı
daö, müddel müra ... aatla gun tayini 
lle mahkemeye ır.ı,ı:ınması fs!.t'nmlt 

ve mUddclaJeyhln Ul.ntn davr.tlnl talep 
etm~ ve nıöddelalf'yh~ namına ~azdan 

davetiyeni:& bir nWJl::ı.sı mahkt'.mc. dl
viıUJha.nl1:ilne Wlk edllınlf oldı.ton

dan durwım-; cfuıü oları.lı layln edi
len 19/12/939 oaıt U de müdd•I a

leyhin veya tarafnd:.i.ll vekil rönde

rllmesl liuumu R. U. M. K. nan Hl 

Umumi Merkezinden: 
Elbiselik ve Paltoluk Kumaş 

(4650) metre ellıi.>tlik ve (356.)) metre pal1oluk kumaş eksilt
me suretiyle münaı<asaya komtlmuş okluP:undan t.a;l.ip1erin 
nümur.cleri gomıek üzere h~r gün Yeni Pootane civarında 
:Mima" Veda• caddesinde (Kızılay) hanında Kızılay deposu 
direktörlüğüne müracaatları ve eksiltmeye iştirak için de 27 / 
12/939 çarşamba günü saat 14 de bu müdürlükte hazır bulun
maları i;an olunur 

Adana Belediye Riyasetinden : 

"Memur isteniliyor,, 
Beledl7emhde mliıılıal bulunan ali mı,ar lira asil Maafh J'a&I itleri .aNI· 

d.ürü ile fen itleri -adrosu için fea memuru aJma.ca•hr. 
Yan işleri müdurliifüne talip ola:ıların yüksek mektep ,.e fen mem11r

lotuna talip olanJann Nafıa Fen mekteblndf"n. mezun olmaları ve Mkerllk
lerinl yapnıış bnlunmalRrı J:i.ıımdtr. 

au f&l'tlan haiz olanların evrakı ma~blte ve bir adet fototratıarlyle 
blrliklto pulhı bir ı.tld.l Ue Boledlye rlıasetlne müracıallan ilin olunur. 

(10559) 

.,. 142 inci maddeler! bökmune lev• 

fill:an Dinen tebllıat yapıtınış ve 
mezlr.ür ı;ünde ne kendi ce)m1' ve 

ne de vekil cöndermemlş eldnfundan 
B. u. M. K· nun mmıddol t02 inci 

maddesi mucibince ve a7n1 lta?ıunun 
H2 inci madd•"1ne lcvflltan ıo ırün 

mUddetle İstanbnlda neşredilen bir 
pnle ile mnamddl cı:rap karan leb

llllne ve duru'IJ&lantn da 11/1/940 
sah .(ilnü saal H.30 a lallklne lıarar 

verUm~ vt bu baptaki rı.rap lı:ararı
nm nti:9hal 1&11lyesl de mahir.eme dl· 

vanhants:lne asllmıt olma.illa Müddei 
aleyh Kaltml Köymen'ln ltba l'ÜD ve . 

saatle malıkemede huır bulanm:w 
aksi lalıdlrde kannnl maamelealn' cı• 

7ahUMI& yapıla<afı maJQm ebnak 11-

ııue lıqfl7e& llb --· tna'll) 

Devlet Denizyolları İşletme U. Müdürlüğünden 
1 - idare lbllyacı için K&llll ismi verllen :rıtak 71Wilklerlnden 1900 

metre ve pöUkare dcnJlen dokuma bezlerden 462.5 metre aç.ık ekıılltme sure
tl1le satın alınacaktır. 

2 - Muhammen beddl %825.75 lira olan bu iki cins kıımqın muvanaı 
lemlnalı %11.93 lira<lır. 

3 - Ekslllmesl 25 K. evvel 1938 puarltsl ctıntl saaı H de Ummn Mü
dürltlk Alını abm komisyonunda 7apılıcalılır. 

• - isteklllerln priname ve ntlmunelerl cörmelı here her aiia Mal
...,. mtl•iirllltllne, el"1.ltme için de 7uılı l'Ün ve ualle 2490 sayılı kanun

ca ıa:ulıı veeallll llindlcn k&mlı:rona miiraftallan. (ltlJf) 

Güzellik sıhhat ilk • • ve ıçın 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
günde 3 rtef:ı 

sonra 

RADY Li 
Kullanmaktır 

ADYOLi 
DİŞLERi, dişler çehrey 

güzelleştirir 

ADYOLi 
>iŞLERi, dişler midey: 

saglamlaştırır. 

r' ADYOLİN di~leri temizler ve parlı.tır, mikropları yüzde 
yüz öldürür. Diş etleTini besliyerelt bastalanmalanna maru o
lur. Ağız kokusunu keser. Sabah, öğle ve akşam her 

yemekten sonra RADYOLİN 

Satış İlanı 
Üsküdar İcra Memurluğundan: 

Halil İbrahim ve Fatma tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 
23506 ikraz numarası!e borç alınan paraya mukabil birinci derece
de ipotek gösterilmi~ olup .borcun ödenmemesinden dolayı sa.ılm&
sına karar verilen ve tamamına yeminli üç ehlivukuf tarafından 
(850) lira 00 kuruş kıymet takdir edilmiş olan Üsküdarda Hacce 
Hesna hatun mahallesinin Yeşilbaş bayırı sokağında yeni 12 kapı 
No. lı bir tarafı Hamw hanesi ve bahçesi ve bir tarafı Fatma ar
sası ve bir tarafı Neş'e ve Mevhibe ile Zahide ve Fatma ve Halil 
bahçeleri ile mahdut kayden 240arşın miktarında sırf mülk ah -
şap evin evsaf ve mesahası ~ğıda yazılıdır: , 

Zemin kat: Ahşap kapı ile eve girildikte bir sofa üzerinde biri 
yüklü dolaplı olmak üzere üç oda, aliaturka bir hela ve mermer 
musluktur. 

Bodrum kat: Zemini k;smen kırmızı çini döşeli bir taşlık ve 
gömülü iki küp, bir kömürlük ve bir yemek odası ve zemini kırmı
zı çini döşeli ve ocağı havi mutbak ve sabit dolaptan ibarettir. 

Bahçede on kadar meyva ağacı vardır. 
Umumi evsafı: Bina ahşap ve üzeri alaturka kiremitle örtülü· 

dür. Pencereler k:smen kafesli olup binada elektrik ve su tesisa
tı mevcuttur. 

Mesahası: Tamamı 138 metre murabbaı olup bun<1an 76 metre 
murabbaı bina mütebakisi bahçedir. 

Yukarıda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün ta
mamı açık arttırmaya konmuş olup 31/1/940 ıaıihine ras\l.;·an 
Çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar Üsküdarda İhsaniyedeki 
dairemizde açık arttırma ile satıbcaktır. Arttırma bedeli muham
men kıymetin % 75 ini bulduj!utakdirde gayrimenkul en çok art
tıranın üzerine ihale edilecek. aksi t.akdirde en son arttıranın t.aah
hüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle temdit edi
lerek 15/2/940 tarihine rastlayan Perşenbe günü saat 14 ten 16 ya 
kadar yine dairemizde ikinci açık artt;rması yapılacak ve bu ikinci 
arttırmada da arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bul· 
mazsa borç 2280 numaralı kanun hükiıınlerine göre beş müsavi tak· 
sitte ödenmek üzere tecil edileı ek satış geri bırakılacaktır. 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muham• 
men kıymetin % 7,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya mllli 
bir bankanın teminat mektubunu ibraz etmeleri laz.mdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ve delliı
liye resimleri ve vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 se
nelik taviz bedeli müşteriye aıttir. 

2004 numaralı İcra ve İflas kanununun 126 ıncı maddesin!n 
.( üncü fıkrasınca, bu gayrimen~ul üzerinde ipotekli alacaklılar ile 
diğer aliıkadaranın ve irtüak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hu· 
susile faiz ve ma:.rafa dair olan iddialar;nı, bu il§nın neşri tarihin
den itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri icap 
eder. Aksi halde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedeli· 
nin pay !aşmasından hariç kalaca klan ve daha fazla malumat al
mak istiyenlerin 2/1/940 tarihinden iübaren herkesin görebilmesi 
için açık bulundurulacak olan arttırma şartnamesile 939/890 numa
ralı dosyasına müracaatlan ilan olunur. (10652) 

ISTANBUL BELEDJYESiNDE 
Bedel! kqfl 13.277 lira 7 kUl'Uf &lan Belediye hasla.lıan•lerl 939 m•li 

,.ı.1 kuru en.ak lbUyao Jlsl.esioe dahll mev&d 2490 numaralı kanunun 40 m• 
cı maddesinin son fılın~ ıröre pazarlıi;a konulmQflur, Teminat mlkcları 89t 
liradır. İhale 29/11/939 cııma ırllını aal H de daimi encümende 7apılacak· 
ıır. Şarlname, :ıabıl .,. muameıaı miidıirlüill kaleminde ıröıiileblllr. Talip
lerin ilk 1em1ııal malıbııs veya meklap!ar!Jle ve 939 mail 7ılı Ticaret oduı 
.,..ıı.aıan U• blrllllle ihale ırüııtl muanen oaalle d&lml encümende bulun· 
malan. (103SZ) 

* Temlnal M•bammu 

... 
Cun!ı- 41 bıel ilk okul blnae :ranmda 1/0 
No. hı eylerin enku satışı 
Taksim Cumhurlyel caddesi kışlı içinde zı No. 
la bü7ök bir n.lon ve bir ufak odanın kJraya '9ft~ 

rUmesl. 
tık teminat mlkdarlarl7Je tahmln b~deJ1erl yukanda :vazıh biler ayn ayn 

acık arUırmaya. konulmuı,u.r. İhale 25/12/939 paziılrtesl puü saat 14 de Da· 
lmi encümende 7apılaeaktır. Şartname!rr u.bıt ve muamelat müdürlükü ka· 
teminde ıörüJeblllr. Taliplerin Uk. ıeıutnat makbuz ve:ya mcktuplarl Ue veyı 
icabına göre alaca.klan fenni e.bllYeL vesikaları Ue bilrlkte ihale l'ilnü mu
ayyen saatte Daimi encümende bulaDmalan. Cl0208) 

DOKTOR =ıı· . ~ . 
O İTJZAR: Hazretı Muhammed adlı 

Feyzi Ahmet naran tefrikamızı bu.ııün koyamadık ka-
cudı1e Te ztibrevfye mtitehuası ri?erimizden ÖzÜr dileriz. 

.. + • ... .. 

Par.ar barlc her PD sabahtan ·..- no ... ., .. '"' .., • 

a\şaına kadar 
Adres: Babıali Cafaloilu 

7oku~u lıöteslnde No. '3. Tel. Z389t 

...,.unı 1110m-w ve NC1rl7al Ill
ıek'.örll: A.. Naci, lla•ıldılı Yer. 

aloD 'l'elaraf Bosuıwvi. 


