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BOŞALTMAK 

BÜYÜK ŞEHİRLERİ 
ÜZERE TEDBİRLER ALDI 

HÜKOMETİ 

Finlandiya - Sovyetler arasında Bulgarlar Dobricayı almak 
şiddetli muharebe devam ediyorıiçinRuslarlaanlaşacakmı? 
Finler mukavemet ediyor 
Ruslar 17 ,000 esir verdiler 

........ '"'... '".. ,,, .. .. '"' ., ........ ... .... . .. .. ... 

lktısadi Harp 
======""""= -"'- ---= 

Mütte fikinin Yu11o•laoya il•, 
Ru•ya ile yapmalı i.tedilıleri 

ltalya ile, Soııyet 
ticari ve ilıtııadi 

anla,malarm a•ıl 11ayeai, hep iktı•adi ablukanın 

açılı kalan lrara ceph••İni kapatma/ıtır. 
===-~-

Yazan: Abidin Daver 
Fskiıılen 1-pler, iki ordu ara- ğacı içinden kenı.ir.eıı ve onun 

unda cereyan ederdi. Gerçi, o za- herhangi bir fırtına ile yıkılına-
man da hadım bir iktisadi cep - sını bazırlıyan kurt gibroir. Düş-
hesi vaıUı; fak.at bugünkü kadar mam yavaş yııvaş yıpmtu-, çürii-
mühlm ve hayati değildi. Bugün tür, harp gibi yüksek bir ruh ve 
cTopyekiın harp" milletlerin irade kuvveti \'c sağlam bir be-
nıaddi ve mioovi bütiin kuvvet- den kudr.eti istiyen, müthiş im-
lerile döğüşmelerini icah et.tiri- tihana dayannmıyacak bir hale 
yor; böylece hlll'bin ikbsadi cep- getirir. 
he6İ, 10n derece mühimJcşiyor. Büyük Harpte, Alm.11J1va böY.le 

İlı:tuııııdi haırp, muhtelif hedef- yıkılmıştı. Alman ordusu Ma.rne 
ıer takip eder amına bunbnn ııa- meydan muharebesini kaybedip 
yeei birdir: Düşmanı :ııaiflatmak, te harp uzadıktan sonra, A lnmn-
muılıpn>emeıtini lı!ırmak. ya'run yaptığı bütiin haıudU, 

tkh&adi harbin bedellerini hıısıınlann kendi et~da çe-
şöyJe hülisa edebiliriz: viı:dikleri iktisadi a bluka çem-

1 - Dü...:nanı muhtaç olduğu berini silah Jmvvetile 1urmak gru-
ham maddelerden malınım eıt- yesini takip eıtt i. Tiirldyenin va-
mek, kitsiz ve zorla harbe iştirak etti-

2 _ Hasım devletin ordustt _ ri lınesi, Manş kıydarına in.iş, E-
.__,..: · cek · k ge sah illerine geliş, Rusya ve nu ve .-..ını yıye , ıçece , 

giyecek, yakacak sılmıtısm& uğ- Romanyanın istilası, Ukrayna'nın 
i gali K aradenize indikten sonra 

~thalitmı olduğu gibi, ih- Kafkasya'ya geçi~, biitün bu ha-
r.ııc:atım da durdurarak biitün ik- reketler, Almanyaıun boğazını 
bsadi bayatını bozntak, sıkan iktısadi abluka ibniğini 

4 _ Hariçtan kredi, altın ve genişletmek ve nefes almak için 
döviz tedarikine nııini olmak. yapılmıştı. 

5 _Düşman ordusunu sil8h - Son kurtulıış ümidi. şiddetli 
ım, eephancsiz, malz.,.,_ız, bil- denizaltı harbi oldıı;fakat, bu da, 

36Sovyet 
tayyaresi 
düşürüldü 
Londrn, 5 (A.A.) - Fınlandlya

dan gelen haberJerc göre, .Karel.i ber
zahında muharf'beler şiddetli suret.
te devam etınektedir. Buradaki ~ar-
pı§rnalar, çarpışn1alarııı en ınühim-
lerid •ı·. Kareli berzahında 38 bin ki
ıtilik iki Finlandiya fırka< ı adetçe 
kendi.sinden iki ndslL kuv •ette Sov-
yet kıtalanna kaf'1iı koymatnadıı·. 

Helsinki, 5 (A.A.) - Lagoda göliı-
nün şin1ali şarkisinde Salmi mınta-
kasınd, Finlandiya kılaJarı, oldukça 
chcmtniyetli bir ma\·affakiyet kazan
mışlardır. Büyük ornıanda, son de
rece kötü bir havada, bazı harekfıt 
yapılını~tır. FinlandiyR kıtalarınm, 

kar üzerindeki süratleri, ormanı ve 
arazinin bUtün tefcı·ruatını jyice bH
meleri sayeRinde Sovyetleri tuzaja 
düşürdükleı·i söylenjyor. Bu tuzak, 
ü:stünlüğü :ıôe-ttcn ibaret olan bir or

(Arkası 3 üncil """1ada) 

Dolma bahçe 
hadisesi 

Sa lih Kılı ç'ı n muhakeme
sine dün devam edildi 

Ebedi Şefinıiz At..ıtürkün aziz na-haı;sa kömürsüz ve petrolsüz bı- önceleri iiınit \•erici bir şekil al-
rıakınak, dığı. halde, sonıLnda ill3s etti. Mez- aslarının :ı.iyareti esnasında Dolma-

6 _Bu çeşit çeşit ınahrıuniyet- buhane bir gayretle 1!)18 nisanın- bahçede vukua gelen ve 11 kişinin 

' vN A. • 

LENINGR~O 

1939 Rı•dutl•rı 
y..U a.. hudntlan 
1 ~14 Rus hudutlan 
Af....,.yanın Polon

CJ yadao aJdılJ.arı y.erler 
D Rıc.ların Pclooy..ıan 

.ıfd1.kları 't rler 

), 

V~Y ET 
' 

SGvyet Rusya "°' Avrupa kom..'julannın varlyttlni ro~ı .. r:r J.arlta. 
rerlc lı""1nlJJ maddi knvvetilc be- dan temmuzıma kadar yapılan ölümü ile neticeleııen izdiham hadi-

rabcr manevi muka,emet!ni de büJüJ< taarruzlar, iktısadi harbin, sesinin şahitlerinin dinlennıesıne dün .S 
0 

v yet le r, Mı· 1 l eti e r 
kıracak su·rettc btı ıne'\·zu üze ... Aln1an milleti gibi Alnı.an ordu- 2 inci ağır Cf:'7.Ada deyaın olunrnuş-
rindc propaganda yapmak. sunu da zaiflattığını gö.terdi. Al- tur. 

İktıslldi harp, bilhassa uzıın nınnlar tank gibi, alclicelc asker (Arkası 3. unru ~ayfab) 
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;_;_~_1k_~_ .. ·_:i_S_:iı_nn_~_·~-;_E;sı- ~-~~v~-~~a~~r~-ı-rı.~-~_~1 Cemi yeti top lan tısına, 

Tahsin Uzerin cenazesi , 
merasimle defnedildi 

})Ierhwn Talı!ID 'Cz•r ebedi medfenl yolwıda. 

(Yazısı 3 üncü sayfada) 
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iştirak etmiyorlar 
Harp vaziyeti 

Yazan: Abidin Daver 

Perşembeden 
Perşembeye 
Yazan: Sis 

Belçi kanın askeri 
ehemmiyeti 

Yazan: Kemal Koçer 

NEF:ı'3 BİR HİKAYE 

İki Mektup 
Yazan: Se lAmi izzet 

Bıınl:ırdaıı ba<k·" S 1• • 1. ·~ .... .. e aını z. 
zet, Sadun ~alip, O~ınan Ce
mal, A. Şekıp ,.e Hilµıit Nuri 
Jnnak'ın ~yazılari~·J<' harp _ 

l 'l''b re sun erını 11lacaksınız. 

-- -·---

• 
Amerika ve 
aleyhinde 

ita/yada Ruslar 
•• • yapılıyor numayış 

Cenevre, 5 (A.A.) - Bu sabah, 
Sovyeller Birliği - Finlandiya 
anlaşmazlığı etrafında büyük bir 
faali·yet kaydedilmiştir. Genel 
Sekretere notalar yağmaktadır. 

Bu sabah, B. Avenol, 9 ve 11 
Kanunuevvelde konsey ve as -
sam'blenin. toplanmasını redde -
den 3ovyet cevabını almıştır. 
Millet! r Crmiy eti tarafından a
lınmadan evwl Moskovada neş
redilen bu cevap, enternasyonal 
kanun ve usulleri ılıiçc almaktan 
korkmayan bir ılıükumettcn bek
lenen bir cevaptır. 

Sovyetlcr Birliği, Genel Sek -
reterc verdiği bu cevapta ağ!T 
bir eda ile Finlaııdiyaya kar ı 
harb<!tmediğini bild1rmt<kl cdır 
Ccne\·rcde, Molotofun Berlın -

den der• almı.ş olduğ.ı söyleni -
yor. 

Fakat, Mo,;kovaya karşı hare
ket gittikçe fazlalaşmaktadır. Ar
jantin ve Kolomideıı sonra, şim
di de Uru.guay, mütecavizle bun
dan sonra iş birliği yapmıyaca -
İ(lnı MiUc'ler Cemiyetine bildir
mi~tir. 

Venezuclla i>tifa etmiş o•duğu 
için içtimaa iştirak ey lemiyece
ğini fakat toplantıyı doğru ·bul
duiiunu genel oekrcterc tebliğ et
miştir. 

Roma, 5 (AA) - italyamn her 
tarafında Finlandiya lehine bir
çok nümayi•ler yapılmaktadır. 

Curnartesi \'C pazar günleri, 
FinJandiya elçiligi bı.- z,)arctçi

(.\.rkaiı 3 üncü ~ayfada) 

Rumen kabinesi dün toplandı 
• 

ita/y a ve Bulgaristan 
Sovyet harekatını dik
katle takip ediyorlar 

Londra. 5 (Husu,,i) - Ba.ı meıı
balara gör,. Sovletlerin Balkatı
larda harMıctc g~çeceklcri habe
ri ffa,[ya ,. Bulgari tanda dik -

katle takip edilmcl<tedir. Roınan
yanın milli hııdutlarmdan hirbir 
zan1an !CilaıkUr1ık ,yepmıyacağı 
miitl""•1ddil defaJwr tekrarlandığı-

na göre Basarabya'yı Ruslara 
·ermeleri inıkftnsız görülmekte

dir. Diğer taraftan Bulgar Br.~
vekili Köseivano{un son beya -
rurlı şayanı clikkat görülmekte -
dlr. 1913 hndııtlnrmın iadesini is
tiyen BulglU'lnr Sovyetlcrin faa-

(Arka~ı 3 üncü sayfada) 

n iltere sili 
·mala ını arttırdı 
Kral Corc garp cephesindeki 
bütün kıt' aları ziyaret edecek 

Lc:•dra, 5 (A.A.) - Reııt~ı ajansı

nın FransQd:\.k.i heyeU 5:eferi,ye nez
dinde bulunan hu:ıı:nıı:f muhabjrinio 

bildirdiğine göre, ~giltere kralı bu 
sabah ma:5k.elenmi§ bir olon1obille İn-

a:illz kuvvetler.inin bulunduiu c'1)· 

heye hareket etn1iştir. Kndlsine ktır
de§i Dük de Glouce,şteı- ve İngiliz ge
nel kurmay reisi General Gort refa
kat •lmektedir. (Arkası 3 üncüde) 

Hariciye Vekili parti 
grupunda izahat verdi 

,., 
Maarif Vekili Hasan Ali bugün 
Mecliste beyanatta bulunacak 
Ankara, 5 (A.A.) - C. ll. Partiııi 

B. 111. 111. grupu bugün •5.12.939> ıa
at ıs de Reis vekili Trabıon mebu
su liasan Sakanın riyaEetin<.Je top

landı. 

Ru1.naırıede Manisa mebusu Refik 
incenin Bi.ıyük Millet mecli.sı dahili 
nizamnaınesinin 35 iocı maddesı hak
kında e"·velcc b~şl~nan müzakerenin 
devannna dair olan takriri vardı. 

Bwıdan evvel ilk dcla &O.: alarak 
kürsüye gelen Jiari<"lyc vcki:Jj Şükrü 
Saraçoğlu, son haftanın lıiiyG&I ahval 
ve hadiseleri hakltında uzun izahat
ta bulundu. A,7nı mevzu ilzerinde eöz 
lan bir çok hatiplerin mUlaleaları din
lendikten eon:ra verilen izahat umu-

(Arlı.&&J 3 lincü sayf&cl&) Ruan Ali Yücel 

Dün akşam bir genç 
· tramvay altında 
kalarak parçalandı 

Ceset arabanın altından güçlükle 

çıkarıldı münakale 2,5 saat durdu 
tTazı~ı 3 Ull<'U Sal·lada) 



• 

ÇO 
Yazan: M. Sami Karaye1 

Canbahşa nihayet, şeyh Abdül
kadiri elde etmeyi düşünmüştü 

- Hemen getirtelim İ.itanbula.. 
Padişilhımız.ın musaadelerlnf. 

amtihaal etmek ıaz.un_ 
-Kolay, derbal bu müsaadeyi a

lırım. 

Rwo dilberi, bir iki ıeoo<len eoora 
Sultan AhmeUe K~thane kasnnda 
cunbllf eylerken bır .sı.nı:wıa &etae
rek; 

- Arı;Janım; bu yakınlarda ru
humda bJr llklotı hissed.Jyorum.. Ken
dimi helft edec<oğim gell;ror.. Bil
mem ne :yapsak?. dedi 

Sultan Alıınel, ır:ozdesiııln bu IA!
larına lnanmı~t.ı. Derhal meraklana

rak; 

- İki &özüm; hekim başıya bildir· 
ııet .• 

- Bu, lıeklm bqa!Jk bir it mi an-
lan.ım? 

- Neden? 
- iıııçıa tedavisi kabil mil 
- Ne suretle olması kabil? 
- Herhalde muktedir bir leJ'hln 

nefesi azım.. 
- Pek ill. 
- izmi!IA! şeyh Abd!Uk.adir e!endi 

VarnıJI •• Nefes sahibi imiş. İrade bu· 
yuru.raaruz o, bir nefes eylese-

- Çok lUL Derhal İ.itanbula ge

tirtelim .. demi;ti. 
Rus dilberi, padişahtan müsaade 

istihsal etmı,ti. Arlık, Cıınbahşa da, 
Mah Peyker, Mah Firuz ltlitanlar ır:I· 
bl çocuk sahibi olacaktı. 

Sultan Ahmet, Kızlar ağası Musta
~ ağayı çagırdL Ve, şu emri verdi: 

- Lalam; canbahfa nefese muh
taçtır. İzmitte şeyh Abdülkadir efen
di diye birisi varmış, onu derhal İs
tanbul• getirtlrL. dedi. 

Kurnaz Kızlar atası, hemen işi an
lamıştı. O, Şeyh Abdülkadirin ne 
fettan bir adam olduğunu blllyordu. 

Hatta; Şeyhin kadın ve kız dü,.,,a
nı olduğuna da vakıftı. Sonra bir ço
cuğu olmıyan kadı.nlan çocuk sahibi 
kıldığını da Oğrenm!şti . Demek. Can
balışa da nihayet, şeyh Abdülkad!rl 
elde etmeyi düşünm!lştü. 

Fakat; şeyhin Rus diiberiyle kar
ıılaşması hem tehlikeU ve hem de 
kendileri fcln mükemmel bir şeydi. 

Kızlar ağası, padişahtan aldıtı cm .. 
rl derhal yertne getirmişti. Çok geç
meden şeyh İstanbula ıelmişti. Ke .. 
mali debdebe ile sanıyı hümayuna 
misafir edilmişti. 
Şeyhin ne yapacağından habert 

yoktu. Bir gQn Sultan Ahmet, ıeyhl 
huzuruna davetle: 

- Şeyh Elendi; KAl!tthane kasrı
na &idiniz; bazı nefes edeceğiniz ki
ıiler vardır. dedi. 
Şeyh , KAğıthane kasrına geldi. Ha

rem ağası Dilber a&a kemali tazimle 
efendiyi karşiladL Ve, misafir eyle

di. 
Şeyh Elendi, nitu.yet Rıa dilberi

nin huzuruna çıkmıştı. Efendinin 
bildiği bı.r şey yoktu. Ne harem ağa
sı ve ne de Padi$:1h hastalı&m cin· 
sini aöylemembşlerdı.. 

Rus dilberı, ıeyhi hü~nü kabul ey .. 
ledi Kurnaz seyh, Canbahşa.yı gö
rünce aklı ba3ından gitmışti. Bu ne 
Afeti devran, ne güzel ve emıw.lsi.z 
nevcevtı.n idi. Ab<ltılkadfr E!endinin 
dimağı alt üst olmuşlıL 

C:ınbahşa, ellerini ufuşturarak. 
- Şeyhim boş geldiniz, saralar 

getirdiniz .• diyebildi. 
Abdülkadir, a{;ır başlılıkla muka

bele eyledi. Ve, hastalığını oordu; 
- Sultanım, üztintUnüz nedir? - ........ . 

Rus dilberi susmuştu.. Cevap ve .. 
remiyordu. 

Şeyh, sualini tekrarladı: 
Sultanım, üzilntOnüz nedirT 

- ···· ····· 
- Sıkı!mayınız sultanım, bizlere 

her teY ayan ve malQmdur. 
- Şey ; Şeyh efendi .• Çocuğum •• 
- Çocuğunuz mu ault:.rum?. 
- Hayır; olm1.17or da-
- Evet. - ........ . 
- NereU..iniz sıiltanımT 
- Ukranyalı .• 
- Kaç yaşuıdaaın.ız? 
- On dört, on be, .. 
- Sarayı hümaywıa t"lriltnlz ne 

kadar olduT 
- Bir buçuk sene kadar var •• 
- Efendimiz.lıı çocukları var deitil 

ml? 
-Evet. 

Şeyh, dilf(lnilr ır:lbl daldı. Fakat; 
d~dügQ şeytanetti. Nihayet; bu 
iş i!Açla filan olacak iş değildi. 

Faka~ bu, halk içinde bulunan bir 
mürit degildi. Nihayet, padişahın ~
rayından bir kadındı. Bu ite takar
rüp etmek, temayill cllstermek kel
leyi ele vermek demekti. 
Şeyh, derin derin düşündü. Rwı 

dil~rin! gözlerinin tesiri altına ald.L 
Dakikalarca manyetize eder gibi 
baktı. 

Canbalışa, şeyhin bakışlarına takıl

mış ve, büyülenmişti. Kız; hakikaten 
manyetizelenm\sti. 
Şeyh efendi, ma.DJ'etizealni bltirdl 

Ve, bir anda gözlerini kızdan ayırdL 
Ve, ayağa kalkarak şunlari söyledi: 

- Sultanım: irade buyurursunuz: .. 
Hiç üzülmeyiniz. DlleğinW yaklJlda 
yerine getireceğimi vldederlm. de
di. 
Şeyh Efendi, uzakiaıırkcn, Can-

bahııa, boynunu bükerek: 
- Şeyhim, sizden bir ricam var .. 
- Emrediniz ırultanıml . 

- Sakın, bu hastalıtırru padişahı-
mıza söylemeyiniz .. 

- Padişahımız, b~a hastalığım 
olduğunu biliyor .. 

- Ne gibi sultanım?. 
- İç sıkıntrm var diye bili7or .. 

Şeyh. derhal işi anladı. Bir anda 
kendini toparladı. Ve, eski ciddiye
tini ksybcdip gülerek: 

- Sultanım; merak buyurmayınız, 
biz ehli dil.iz, Aşıkı canız, müritleri .. 
mize kanadız.. 

Şeyh elendi bu ııözleri öyle ıcyta
nelk.;lrane tavru eda ile söylemiiti ki, 
Dilber Canbahşa, iri gövdeli, sevim
li yüzlü şeyhin karıısında Adeta ken
dini unutup cinsi varlığı harekete 
gelmişti. 

Canbah$a, hayatında hiç böyle gü

zel ve cana yakın munis sözl~r lj:lt· 
memişti. Bu, şeyh erendi neler söy
lüyordu?. Ne demek istiyordu? 

l\lürit, Aşıkı can, ehli dil ne de
mekti? Bu, ÇO~.itCak ve yakınlık ib
raz eden sözlerle beraber Şeyh efen
dinin ne cana yakın ve cevval göz
leri vardı. 

Canbahşa, manyetizelenmışt. Şey

hin Jri ve parlak gözlerine takılan. 

gözlerini şik!ı.nnın elinden almıya 

çalı,,tı. Fukat; onu tutan elektrone 
kuvvet olduğu yerde iradesiz bırak
tı . Cevap olarak ağzından aun1-.ar dö
küldü: 

- Şeyhim emrine mut.i.iın.. 

- F.;tağ!ürullah sultanım!. itaate 
hacet yok, ibadete lilıum vat'!. - ........ . 

- Gönill bağlılığı kMI! .. - ........ . 
- Ne vakit gelmemi emredi_yorsu

nuz? 
- Her vak.lt .. 

r Arkası var] 
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p EBE I! •• ' 
',ı,-~ı-x~- YAZAN: SELAMI iZZET 
Ak ~ ın Ntalık kararıp ta tey

Zl'S• gelip oturunca 3eiıma su -
saroı. Sükütunuıı iki &e'bebi vardı. 
B ı kere teyzesi aJ<ı;amın alaca 
kııran!•ğını çok sever, akşamın 
scssızliip ilı:. iil edilmesin lslerdi; 
son. a oa garp mw;i<.isindcn hoş
la _n, azdı. 

Loıyan Cavidan pencere önün- ı 
d r. uga ııomüliır, uzak ufuk 
la a Jaıa,, Sdn.a kan pe~ e u
zamrdı. F kal yalnrz .. azdı, 
p, r1.evi yanına .lırdı. B · -" ka
ran ık :ı, Perlevin güz! rıni göz
lcrı in ı~ .'1Je gciı-üruü. Peı-tevin 
a\ ı.,..ırı cl:erini o~aı lı Teni
ni $'.IC<tlcl nını yanaklarında his
sederdı. 

Putev, usuılcaeık, o tatlı, o 
mur.is sc;;~" kulağına LsıJ.dar, 

Salma sizi .seviyorum!• der
di. 
Seıma 'bu sese a~ina idi, seven, 

~ık olan Penevin heyecanlı, he
lecaBlı sesıni tanıyordu, bu sesi 
bir gece Yeşılköyde!..i kö;kun 
bahçe,indc, ay ııııgı altında duy
mustu. 

Bu ses Jrulaklanndan hiç çık
mam tı. 

Sehna, bu s<>si duyar gıbi ol-
du,.:u z;ını bu SC6 okulagıoo u-
nı~ıyaca!"'. 

•SeL11a sizi seviyorun1!• 
Dedi~ zaman, 3~lma kıpkırmı

zı v.ı.nlu. 
.:>elma kapıldığı bu hü'iya ile 

yavaş yavaş kendinden geçiyor
du. Artık söylenenleri d:n eme· 
memeğe, dinlediklerini anlama-

• lgın he 

:mırııun11rn1u,mnırmnıu"•--····--··~:-=-----r-ı:::=====--------------

O t O b ÜS işi hallediliyor Avrupa sulha kavuşuyor!.. 

Mevcut 
• 

otobüslerin 
otobüs genı 

eskiliği tesbit edildi, 
edilecek • • 

sıparış 

Nlha1el harp bhll. Evet harp bitti 1 
dl7oruz, çöııtö Mllleller Cemlı'ell ite 
müdahale ed.Jyor. Flntcr, SoneUerln 
~anlarına kıymak istemediklerinden. 
~lllleller Ceml;Jetine bat vvdula.r • 
Cihan &ulhunu kurmak ve korumak 
için lefekkiil eııen bu ceml7el, Fin
lerin mUracaahnı nazarı dikkate al
dı, çıkmaz ayın son rarşambasmda 

loplaııaeak ve leplandıklaD -.... ılır. 

tabii yalnız ve sade-ce Finlerle So ... ·• 
7etltri b&rışbrm.akla ka1m1.7acak, 
Alnıa.a7&, Fransa. İnciltere7I elele 

hlanbulun oloblla işi hakkında bir 
karar vermek üzere dUn Vali ve bele

dl7e reisi Lütfi Kuılannrl7aııellnde 

elektrlk. idaresinde bir toplantı ya

pılmışta. Bu lopl&nlııb ili< evveli 
balen işlemekle ol&n olobüsleriu .a
tlyeU teikl:k elliilmlş, bulana arttk 

biç istifade edlleml7eeek derece ea
klmfş oldokları tespit edllml1Ur. Bu 

İlk tedrisat 

neticeTe vanldıktan sonra beledl;Je· 
ntn. bunlarm 7e.rtne ikame etmek 
mere bir an evvel olohü!ı mliba7aa
sına mecbur eldujuna karar veru .. 
mtstlr. Bu karara g-öre Uk siparif e

dll-ı. ot..büs parllsl CO adettir. Bun
lar p İDl'll&ere,.e. :rabut Amf'rlk.aya 
si-iş edlle<:eklir. Bunun !cin dilıı

tü lçllmada alAtadar Vekii.lellere 4e 

miiraeaat edilmesi kararlaştırılınlt

tır. Nafıa. vekiletine ı-etlrtllecek olo

btlsleriu mübayaamıa dair olan ııan

namenin bir an evvel ıudik edlllp 

ıröo.derııa..ı, 0.-t ... ell!etlne de bu 

111.emteketlerde11 setlrtllecü. otobU... 

ler tçln alôlı;ad&r -1ekeUerle au

laşmalan 7apılması ltlndlr. 

Esnaf cemiyeti Manifatura 

Tt.recekUr. 
Ulri, insani bir nyeye rrlıfmek ı

çt. kurulmuş olan 1\-lUleUer Ceml.re· 
tJ. kuruJduiu l'Ündenberl ook müs

' mir, çak yararlı itler ba~ardL Japon
ların ÇlnUlerl tzmelet'lne .mani ol
du. Habcflerl. Arnavutları Jılınaye-

! muallimlerine hastahanesi ha- fiatlarında 
tenzilat 

Taksimde imar 
faaliyeti kon/ eranslar 

ilk konferanslar bugün 

üç yerde verilecek 
İstanbul Maarif mildürlüğil ilk 

tedrisat muallimlerinin mesleki faa
liyetlerini tanzim ederek onların gö
r\11 ve çalilma bilgilerini arttırmak 
için, geçen senelerde olduğu gibi bu 
sene de muhtelif konferans serileri 
hazırlamıştır. Konferans serilerinden 
bir kısmı şeh1r mekleplerindeki mu
allimlere, bir kısmı ise köy mektep
lerindeki muallimlerle köylülere 
mahsustur. Bu itibarla bu konferans
ların temas edecekleri mevz.ular da 
bu bakıma &öre biribirlerinden fark

lıdır. 

Şehir konfcr».nslarından pasif ko
runmaya taallUk eden ilk ı>er1 bugün 
saat 14.30 da İstanbul Erkek lisesin
de, Kadıköy 12 inci ilk mektebinde 
ve İstanbul Kız lisesinde olmak üze

re üç yerde birden başlanacaktır. tt
çer konreransı ihtiva edecek olan bu 
seri ilk tedrisat müfetti.Jlerinden Ali 
Rıza, Av"Tii Arıç, Zı:-ki Bilyulken ta
raflarından verilecekttr. 

Bu Sf!'riyi alfabe teknıği hakkında
ki konferan~lar takip edecektir. Bu 
konferanslar da İstanbul birinci ilk 
mektep mualliıni Fatma Akın tara
fından Gnlatasaray ve İstanbul Kız 
liselerinde, İstanbul 55 inci ilk mek
tep muallimlerinden Kemal Azrnk 
tarafından Kandilli 13 üncü Jlk mek
tep binasında, Kadıköy 12 incı ilk 
mektep muallimlerinden Şeref Nur 
tarafından Kadıköy 12 inci ilk mek
tep binasında ve İstanbul erkek u .. 
sesinde verilecektir. 

harda yapılıyor 
~~-------

tahkikat evrakı bulun
du, muamele bitiriliyor 

Emaf cemlyelleri için yeni bir has· 

tahane binası inşa edilmesi kararla.11 .. 

1D11f Te esnaf aruuııd.a biz La.ne acıt

ması hakkında da hlikümettcn nıü· 

saade blcnmlşllr. İane tein müsaade 

verilmek here polls taralındım 7ap1-

lan bhklkat sırasında evraklar prlp 

blr tekilde kaybotmu~ ve altı ay 

sonra nlha:reı bulunabilmb;tir. Ev

rakların bir kualtolda kaldıkı an la· 

şılmllftır. 

Şimdi muamele ikm&l edilmek ü

llf"redlr. Yakında iane at:dacak ve 

hastahane 1.uş.a.a.Wıa ilkbaharda bat· 

lt.ııaeakilr. 

----00>----
ViLAYET 

Vali Emniyet teşkilatını 
teftiş etti 

Vah ve Belediye reL:.i LUtfi Kırdar 
dün Emniyet müdürlüğüne giderek 

emnıyet ~kilattru teftiş etm~tir. 

L1ltf1 Kırdar ilk evvela Emniyet mü

dürünün odasına giderek teşkilat httk

kında ~Iüdilr Muznffer Akalından iza

hat almış, ondan sonra şubeleri ge

zerek işlerin cereyanını gözden ge

çlrmi~tir. 

,-.-.-..... - ........,...._.........,_" 
SORUYORUZ! 

Dünkü toplantıda fiat 

pahalılığı tesbit edildi 
Mano/atllr1l ihtiiln üzerindeki 

tetkikler devam etmektedir. Dün ti
caret odasında mani!at1ıra tüccarla
rının ı ştirılkiyle bir toplanh yapıl

mı~tır Top!anbda tüccarlardan fi- , 

yaUarın neden pahalıiaştırıldığl hak- j 
kında v.ahat istenmiş ve fiyatları 

derhal normal hndtere irı' .-meleri 
aksi takdirde haklarında büyük ce
zalar tayln edileceği bildiri c ~ tir. 

Nrticedr bugünden itibaren c>kser 
Çt.-şitierde yü7de 20 ye kadar tenzilat 
yapılması ve fiyat teretfünün sebep
leri ura~ında en ınlüıiınlerınden biri 
olarak ~ pit edilen şimdiye kadar 
ınanifatura ticareti ile alt'ıkası olmı

yanlann sı rf spekülasyon mak~-ıdiy
le paı·ularını mani.faturaya yatıran 

kimselerin badema bLl hattketlerin 
önüne gcvrbilmek için espekültiirlr
re badeı11a katiyen sJtış yapılmanıa
sına karar vrrilmi...,tit· Bu saye-de h:ıl- 1 

kın ı htıy:u;Iarı ar&">ında mOhJn1 bir 
n1e\•k ıi olan manifatura mallannda 
btr Ht-tı7.lu1c: tı•miu edilmiş olacaktır. _..,,,_ __ _ 

!BELEDiYi! 
ı-------

Eğlence yerleri kon
irol ediliyor 

BelcUiyc nıüfettiş ve n1ürakıpleri 
Beyoğlu ve Etninöni.ı knz:;u;ında otel 
ve eğlence yerlerlnl korhola başla
mışlardır. Adalar kazasında da yapı
lan kontrolcia 6:l ~naf terziyt" edil
miş'"ir 

Kışlanın 

Nisanda 
yıkılmasına 

başlanacak 
Tak.sim meydanını tanzimine ail 

hazırlanan yeni proje üzerinde ça
lışmalara devanı edilmektedir. Mey-
danın t.anzinıi 5U'.u>1.nda abidenin bD.$ .. 
11.:11 yere na.kil dotru olup olmadlll 
hakkında b11gtinlerde kati karar ve
rilecektir. I\1.e,Ydanın lam.imi, beş se
nelik plfinın ilk kısmiyle iknlal edl
leckttr. Taksim kışlannın da 1 ni
sandan .tibaren yıkılrnnsına başlana
cak ve bu ı:;ahadan bir mik:dar yer 
meydana kalbed.ileceklir. Meydan
dan Ayaspaşaya giden caddenin tes
viyt>i turabiyesi bittiktE:n sonra as· 

falt i~~!\ına ba~lanal~aktır. 

. ---<><>-----

yeni T ayınler 
lst.aııbul b<·ledıyesirun mali vui

yetine tanı bır düzen ... ·ermek üı.ere 

son günl~rdc bnyük bir gayret gOS

terilmektedir. Bu maksatla belediye 
maliye işlerinde ihtısası olan Eski· 
şehir tahsiliıt şefi Necmettin Sayber 
ile Bolu ıahsllal şefi Hadi Tezel. he
sap işlerı müdürü Nluhtar Acarın 

göste!"digi lüzum üzprine terfian teh
rhnizC' gelmişler mürnkip olarak va
zifelerıne başlamışlardır. 

Medrese ve sebiller Ev
kafa devredilmiyecek 

ttcüncü seri dekoratif yazı konfe
ranslarıdır. Bu ı.:eri ilk tedrisat mü
fettişlerindrn Mustafa Güney tara-
fındCtn verilecektir. 1 ( Şirket vapurların

daki oporlörler 

Şişli hastahanesinin 
rnaketi 

Medrese ve sebillerin, tekrar ev
kafa devredilc<.-eği hakkında dünkQ 
gazetelerden birinde çıkan haber 
doğru değildir. Medrese ve sebiller 
bir kanunu mahsusla Belediyeye dev· 
redilmi' bulunmaktadırlar. Bunlar 
şehrin asan atika."lına ve ziynetine 
ait siıslor ve eserler olduğu l~in be
lediye tarafından idare edilecektir 

-0---

MAARiF 

alne aldı, Polon7an Almaa.lara kar
ıp müdafaa elli, Çetoslov&kJ'ada kaa 
döktürmedi, Zt~rlt ne Majino ara• 
sında sulhu temln eyledL 

Bitlin bu faall:retlcnle• "9nra y...., 
nn da Sovyetlerle Finlerin arasında
k.l a.çık.hjı kaıiıta.cak.. Avrupa71 harp.o. 

ten kurlaracaktır. 
~- Diye bir makale 1azmayı düıtö· 

atlTordnm: fabl torktmn, doshmı• 
bü7ük bllrln Burhan Cahltlen odiiıa 
patladı. Ya benim makAlt7l de Hii
ae7la Calıll ösladınuml Po1007a,.. 
dair :raıdıfı makalesi ırlbi ciddiye a
lır da tekaüde seftetınb'e kalkana 
ne yapanmT 

İlahi Bli.rbaıı Cahlt!~ Senede bit 
a~ıuse blr pot kırmazsa lcl raba& eı
mı,.or. 

SELAMİ tzzn SEDES 

Belediye teftiş 
kadrosu 

Temizlik işleri müdürü 
müfettişliğe nakledildi 

15 ltişiden ibaret olan beledi7e ~ 
tiı kadrosu ı<On günlerde 7 kişıye in
miştir. Bu sebepten dolayı belediy<I 
teftişleri hakkiyle yapılamamakladır. 
Bu ciheti göz önünde bulunduran be
lediye reisi kadroya yeni elemanlar 
alınmasını alAkadarlara bildirmiştir. 

Müfettişlik kadrosuna alinacalı: ele
manlann ;riil<•ek tahsil görınllş olma
larına dikkat edile< .. ktir 

Bundan başka belediye te~ 
işleri müdürü ~1.u.c;tafa da. dün bele
diye memurin komisyonunda verilen 
karar üzerine Belediye müfettişliğine 
naklen tayin edilmiştir. LQ.tfinin ye-. 
rine Beyoğlu tephirhanesi müdOrO 
Dr. Faik tayin edilmiştir. 

·-----<>--

DENiZ 

Savarona Kanlıcada 
kalacak 

Deniz yolları umum ınüdür mua
vini Yusuf Ziya dün motörle Kanlı· 
ca körfezine gitmiş, kış mevslınlerfnl 
burada demirli olarak &eç!nnesi ka· 
rarlaşan Savarona yatı için bıwrla
nan yeri gözden grçirmlştlr. Yat )'1'

lanıla körfeze demirl!yecelttlr. 

GÜMRÜK 

İki kaçakçı yakalandı 
Gümrük muhafaza memurlan Uıı

kapanında öt.ek.ine berikine eroin 
satmakta olan Kemal isminde btr e
roin satıcısını dün cUrm ümeşhut ha• 
linde yakalamışlardır. Osman adın<!ı 
bir eroin içicisi de eroin çekerken ya
kalanmıştır. İki suçlu da pollııe ıe.
iiın edilmişlerdir. 

Dördüncü seriyı te .. kıl ed~n tarih \ ' 
şeridi kon!er:ınsları, ilk tedrı.sat mil~ ( 
fetti!1lerinden Sevki Bulat, beşincı ı / 
seriyi teşkil eden rasat ~ler! konfe- { 
ranslan l\.Tüfettiş f'.lla:z.har Ergün ta
rafından, altıncı !eriyi te ·kil eden 
mektC'p muzelcri konferansı müfet-

Boğilziçlııde yalw olan Şehir 
me<-•lhıi azalarından biri, irkeL va .. 
purlarındaki ~al&l cürı.illusı.i.nden 

:;ika.yet ettJ, yapurlard.;m Boğazı 

velvelrye veren oparlOrler kalk
malı! dedi. 

Bu aeneki bütçeye konulan para J
le y3pılacak olan Şişli bast8hane5J .. 
nin plAnlarını hazırlıyan Fransız mi
marı Volter bu günlerde Şf>hrimize 

gelecektir_ Mimar hazırlamış olduğu 

hastahane tnaketini de beraberinde 

gctirf•r-e-f:irıi belediyeye bildirmi~tir. 

Volt.er İsb~nbula gelince hastahane .. 

nin jnşası icin kendl8i:Vl<' bir de bir 

mul- avele yapılacaktır 

:k d. il· I . . EKONOMi il te rısat mua ım erının · D k 
k b d ll . .1. ün ü ihracat 

tiş Masla.haddin Okyay tarafından, 

yedinci seriyi teşkd eden n1ekt<'P kü
tüphaneleri konfenlnsı mi.ıfettiş Bed-
ri Akalın tnrafındnn, ~ekizinci !ieriyi 
teşkil eden müşahede ve denen1e ya
nında ,ema halinde r~iml(•r hakkın
daki konfransı da l\Iaarif mürlür mu
avini Muvaffak Uyanık tarafından 

verilecektir-
Bunlnrdan başka gene muallimle

re mah!>Wi olınak üzeı-e kurslar açıla .. 
cakt1r. Bu kurslar yazı kurt:u ve ba
sit vasıtalarla denen1e kursundan i
baret olacaklır. Yazı kursu kAnunu
saninin 31 iI!den mayı~ın 19 una ka
dar, basit vasıtalarla deneme kursu 
mayısın !O sinden eyhllUn 8 ine ka
dar devam edecektir. 

düşünceliydi, konuşmaz ol!>'uş
tu. 
Kırlarda gezerken büyükçe bir 

hendeği atla' mak için Pertev o
nu kucağına a,lıyordu. Deniz kı
yısında. ayın bat:şını Pertevle 
başbaşa seyrediyordu Sa.tıahı&rı 
ba•hçede Pertev ona vermek içi :ı 
gül koparıyordu. Onunla edebi
yattan, musikiden konuşan Per
levdi. Uyurken Pertevi görü -
yordu, uyanık iken gözlerinin ö
nönden gitmiyen gene Perte,r -
di ... 

Y eşil:köyde geçirdigi günlcr!n 
ba tıraları teker teker can !anı
yordu, fakat arlık Selma, Per
tevle Melikenin ay ışığında öpüş 
tüklcriru gönnek istemiyo:·du. 

O gece duyduklar nı, gördük -
leıin4 masum ruhunu kar.ştı -
ran o aş.Is salıı l inı, :hiif ZJ~1r:ın ı 
en aerin, en kuytu köşe"'"" ı<ö!n
müş ü. 
Anıda s ırac a bu derinlıkJ.,re 

iniyor, Cakat o hatıranın oak'ı 
olduğu yere girmiyor, cesard e
demiyordu. 

O hatırayı ihya etmekte fay
da yoktu. Yalnız gönlünde garip 

sw r, gözleri kararı-

lloiazla hiç bir al.ikası olmıyan 

dl.ter bır şıa f~e. vanur1ardakl mu- ! 
sık.!)i methf'ttl, oparlorlerin Bo· 
ğazı t;enlendirdlliai ~öyledL 

valr~:~~~::l:~.:::·~::::,ı:~ ı 1 

le plik neı·rı1ah yapdma~t üstün-
de durulmaya dc-frr bir mr:seıe .. 
dlr. Bu S"Ürültüdeo, tfiki.ye~I o
lanlar da var, olmıyanlar d:ı. Bu 
meseleyi haUetmek )('in Bofadol 
saklnlerl arasında bir &11krt }'apı .. 
lama• m.ıT 4J7e 

Soruyoruz 

yor, çarpın•ıya yakalanıyor·:lu. Bu 
tatlı da t>lsa bir azaptı ve Selm:ı. 
artık bu azabı çekmek istemi -
yordu. · 
Selmanın çok daha güzel, a

zap vermeden tat veren hatıra
·ları vardı. O fırtına gecesini dü
~ünüyor, o gecenin hare<ketlcrı
ni yaşıyor, sözlerini tekrarlıyor
du. 

O gece kendi gecesiydi, o ge
cenin hatıralarına sahipti. (J ge
ce yorgun, •bıtap, loorkudan ı:ıri
yerek Pertevin bağrına yaslan -
mış. basını Pertevi.n. kaJbine da- , 
yamış, Pertev onu kollarınm a
rasına alm:ştı. Dışarda fırtına 
kııdururken, o sevg.linin koll:ı
rı aras 1nda dünyayı unutnıuştu. 
İşte o ana sahipti. O an kendisine 
aıttı, o anın zevkini artık hıçlbir 
ı.' vct elinden alamazdı. 
Gı:celeri yatağına ya'ıyor, kol

larını göğsüne .kavuşturuyor, ba
şını yaslıkl!lra gömüyor ve dü· 
şünü} ordu, hep o fırtına gecesi -
ni d~ünüyordu. 

Bütün •benliği ile bütün varlı
ğı ile, müfek.kiresinin, muhayyi
lesinin bütün kuvvet ve kudre
ti ile hafı.zasıru canlandınvor, o 

2 '0 Lamba takılac~k 
Belediy~nin 2000 lambalık tenvirat 

programından 1750 al ikmal edilmiş

tir- Kalan 250 lamba da bu günler

de t"lkılacaktır. Parti kongrelerinde 

izhar edilen temenniler üzerine be

lediye yeniden 1000 lambalık bir 

program daha hazırlıyacaktır. Bunun 

tçin bu günlerde ParU reisleriyle kay
makamların tştirilkiyle Vali ve Be

lediye reisinin riya-'etinde bir içtill'a 

yapılacaktır. 

geceyi en ufak teferrüatına ka
dar yaşıyordu. O gece duyduğu 
zevki, hissettiği saadetı artık her 
gece duyuyor, hissediyor, Perte
vin kolJarı arasında imiş gibi 
mes'ut oluyordu. 

Bazı geceler, yüzünde Perte
vin sıcaklıj:iını !hissediyordu da, 
heyecandan sıçrıyor, fırlayıp ya
ta,ktan kalkıyordu. 

Yeni seneye girdiklerinin er -
tesi gün Pertevden iki kart al · 
dı. Birinde Pertev yeni seneyi 
te'brik ediyordu: 
.Günaydın Semi! Senin kadar 

genç olan yeni sene hayatının 
on sekiz oohanruı güler yüz gös
tersin. İşte ,;enin için dileğim -
Pertev. 

İkinci .kartta da İstaı:ı.bula ge
leceğini bildiriyordu: 

•Yakında gör~eceğlz zanne
derim. Yakın oostlanmdan biri 
nikahlanacak. Nikahında bulun
r.•ak için izin istedim. Heıılıalde 
vereceklerini ümit ediyorum. Ca
vidan teyzenin ellerinden senin 
gözlerinden öperim - Pertev• 

Selma düşündü: 
- N.iıka.h ba,hane. Melikenin 

Viyanava eidece~ini haber aldı, 

mes en e e erı verı ıyor 

İlle tedrisat n1uallimlerinin 1932 se
nesinden kalmış olan mesken bedel
lerinden dörl aylığının verilmesi dün 
Belediye daimi enctioıeninde karar- \ 
Jaştırılmı:;tır. Karar belediye reiai ta
rnhndan da taWlk edildiğinden bu
gün bu muallimlere ait bC1rdroların 
hazırlanmasına başlanacaktır. 

Bir memur tevkif edildi 
Birkaç gün evvel bir haciz için 

pttiği bir borçludan 12,.S lira tahsil 
ederek bunu Adliye veznesine yatır

mıyan İstanbul 2 inci icra memur

larından Hüseyin dün yakalanarak 

tevkif olunmuştur. 

vedalaı;mak için geliyor. 
P~rtcvin ıkartlarıru altlığı za

man kalbi yerinden koparcasına 
atmıştı. Şimdi ise derin lbir inkl
san hayal içinde idL 

O ne ümit ediyordu, Pertev ne 
yazıyordu?. Her gün hayalinde 
beliren mektuplarla, hıtkikaten 
gelen kar~ lar arasında hiQbir mü 
nasebel yoktu. Garip değil mi? 
Pertevin İstarıbula gelmesine de 
çok sevinmedi, yani istediği, di
lediği gibi sevinmedL Pertev o
nun için değil, Melike iıçin geli
yordu. 

Selma karttan, Yeşilköyde ko
pardığı söğüt yapraklarının dur
duğu kitabın arasına ıkoydu; son
ra kal.ktı, vazosundaki karanfü
leri kokladı. Bu karllillfilleri Ek
rem göndermiştL 

O gece Bayan Şaziyeye gitti -
ler ve karanfiller için Ekreme 
teşekkür ederken, içinden Per
teve teşelokür etti. Ek.reme tatlı 
tatlı bakıyordu. Çünkü gözleri
nin önü.nde Pertev vardL 

·•ırkag varı 

Dün muhtelil memleketlere 300 bin 
liralıktan fazla ihracat yapılmıştır. 

Almanyaya da mühim miktarda tütiln 
satılmıştır, İki gün evvel Romanya

dan gelen Larisa vapuru bu mallan 

yüklenmektedir. Bulgaristan yoluylo 

Al.manyaya sevkedecektir. 

Çay fiatlarında ihtikar 
Çay fiyatları üzerinde yapılan ih

tlkir gün eeçtıkçe artmaktadır. Ev 

velce bir paketi 45 kuruşa satılan 

çoı7lar simdi 65 kurıişa çıkmıştır. BQ

tfuı bu sebepsiz fiyat yQkselmelertna 

rağmen a!Akadarlarda hala bir hare

ket tıörülmemektedlr. Halk bu vazi

yetten müteessir olmaktadır. 

~ T E F 1! _R R l it 

Şoförler Cemiyetinin 
yeni binası 

Şoförler cemiyeti Beyollunda Ha

san ağa mahallesinde 4000 u.ra,.a bir 

bina satın almıştır Bu günlerde ki

rada bulundutu Tal<slındeld yerin

den çıluıcalı: ve 7enl bina)'a la,Jına

caktır. 

ADLI YE 

5 Gün hapse mahkum 
öldu 

Sallomsöğiltte Mithat ismınde bir 

terzinin dükkaruna girerek oradaki 

işçi Lunayı ölümle tehdit eden ve 

camlan kıran Murat isminde bir a

dam dün Sultanahmet 3 üncü sulh 
ceza muhakemesine verilmiş ve bctı 

gün hapi.ı:ı;le 7 lira para cezasu ınah• 

ktlm olunmuştur. Bu ceu tecU o
lunmuı;tur. 
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L rt Halifaks dün !Başvekil Ank~-
11 • l raya avdet ettı 

bır beyanat verdı ~~F:!u!:::!~·::::;;:: 
tarifi.ne geçen Lorn Halifaks de
miştir ki: . 

Lon<tra, 5 (A.A.) - Lord Ha -
lifaks bugün öğleden sonra Lord· 
Iar Kamaras:nda hükümetin 
Rusya, Finlandiya ihtililr kar
Şl.>ırx:laki hattı ~1areketirı.in kon
sey toplantısında sarih •bir suret
te bi'.dirileceğini kaydeyleıniştir, 

Müteakiben• ıbal'p hedeflerinin 

Uğrunda silaha sarıldığımız 
umumi hedefler tamamen sarıh
tir ve ibunlann., etrafında iktidu 
mevkiinde hangi hükfımet bulu
nursa bulunsun değişeceğini zan
netmiyorum. 

Finler 36 Sovyet tay
yaresi düşürdüler 

(Dastaratı ı inci •ayfada) 
duyu, bu faikiyet sebebinJ tamam.en 
kaybettiren bir nevi tuzaktır. Çok az 
tanıdıkları bir sahe.J'a girmiş olan 
Sovyet kıtaları, Finlandiyalılar tara-
l.ından sıkı bir çember içine al..ın.mış
lar ve 1500 esir vermişlerdir. Kareli 
berzahında Sovyet kıtaları sahil bo
yunca bir kaç kilometre ilerlemişler
dir. Maamafih bu ilerleme ağır de
vam etmektedir. Finlandiyalıların a-
raziyi müdafaaya hazırlamaları tarzı, 
Rus kıtalarının Nofmanslanddan anı
lan mahalde çok fazla gecikmelerine 
.. hep olmaktadır. Kareli berzahının 
garbuıdaki dar geçitte sayısız tuzak-
lar kurulmuştur. 

Finlandiyalılar tuzak, mayn, hen
dek, bataklık:: ve saire gibi pusu ter
tibatında Ustattırlar. Sahil boyunca 
mevcut Finlandiya kıtaları az olmak
la beraber Sovyet1er de bu dar kori
dorda, manevra yapmak imkansızlı
ğından dolayı külliyetli efrat yığa

mamışlardır. Karelide Finler ;t:i.mdiye 
kadar 17.000 esir almışlardır. 

200 Rus paraşütçüsü Saluıl şlına-

linde Finlandiyalılar tarafından mu ... 
hasara edilmiş bulunmaktadır. 

Finlandiya tayyarelerinin Murman
sk'a yaptıklan hücumlar neticesin
de 60 Sovyet tayyaresinin tahrip e
dildiği söyleniyor. 

Stokholm, 5 ( A.A.) - Buraya ge
len haberlere göre, Finlandiyalılar 

Dolma bahçe 
hadisesi 
(Baş tarafı ı. ine! "8rl&tl&) 

Sabah ve öğleden sonra olmak ü

zere ayrı ayrı iki celse halinde ya
pılan dünkü istinbede evvelil Emni-
1yet müdiirlüğil 1 inci ~ube müdür 
muavini Nazım Çetin dinlenmiştir. 

Bu p.b.it lıidisede o vakitki Emni
yet müdilril Saltb Kılıç ile muavini 

Xlmrarun suçlan olınadığını söyle
miş bilfıhare dinlenen polis müdil
riyetindeki telefon santralının o za
manki memuru 601 numaralı polis 
SakiJ" de ~u şehadette bulunmuştur: 

c- Vaka gecesi nöbetçi idim. Sa
ray etrafında izdihamın fazlala~tığı ... 
oı telefonla haber verdiler. 

Vali Muhiddin Üstündağ herhangi 
bir hfıdiseden kendisini haberdar e
debilmemiz için bize bulunduğu ye
rin telefon numarasını bırakmıştı. 

Derhal valiye vaziyeti haber ver
dim. Muhiddin Üstündağ da saray 
kapılarının kapanınasını en1retti. Bu 
emri telefonla nöbetçi müdürü NA
ıtuna ve sa.ray santralına bildirdim. 
Sonradan bu emjrle kapıların kapan
dığını öğrendiın. Bu sırada ölenler 
olduğunu da haber verdiler. Bunu da 
valiye aı"Zettim. Bunun üzerin"' aske
r! yardım istenmesini söyledi. 

MUVACEHE 
Bundan sonra Reis evvelce dinle

nen ve h5.dise gecesi dairede nöbet
çi bulunan dördüncü şube müdür mn
avini Nlııımla santral nöbet.çisi Şaki-
ri yüzleştirmeye lUzum. görmüştür. 

~alde iki müdafaa hattı vücuda ge
tirmişlerdir. Bunlar.ı.n biri Petsamo 
civarında, diğeri de nikel madeni 
merkezi olan· Salinjaervi'dedir. 

Petsamo'da alınan Sovyet esirleri 
üç günden beri Sovyet kıtaatı.nın ye
mek yemediğini söyJem.J~lerdir. 

Hclsinki, 5 (A.A.) - Finlandiya -
Rusya harbi hakkında aııağıd.aki tat
silit verilmektedir: 

SoVJ'et kıtaatı, Petsamo yakınında 
kfün Linaahamari'de karaya çıkmış
lardır. FinlandfyaWann tayyareleri, 
Petsamo'ya doğru ilerlemekte olan bu 
k.Jtaata hücum ederek bunlar1 dağıt
mışlardır. Finlandiyalıların tayyare 
dafii bataryaları, İmatranın idroelek
trik tesisatım bombardıman etmJye 
uğraşan Sovyet tayyareleri ağır zayi
ata uğramışlardır. 

lielsinki, 5 (A.A.) - Finlandiyalı

lar Aaland adalarını tekrar askeri 
hale ifrağ niyetinde bulunduklarını 

bildirmişlerdir. 

Londra, 5 (A.A.) - Reuter ajan
sının Londradaki iyi malitrnat alan 
İsveç mahafilinden öğrendiğine gö
re, müstaceliyet halinde İsveçtek! bü
yiik şehirler halkının tahUyesi için 
tedbirler alınmaktadır. 

Helsinld, 5 (A.A.) - Finlandiya
nın cenup şehirlerinin yani Helsinkl, 
Vilipurl ve Kotta'nın tahliye$i işi hi
tama ermiştir. Payitaht, şimdi ıssız 

bir haldedir. 

Sovyetler ve mi1 .. I 
letler cemiyeti 

(Baı tanıtı 1 inci sayfada) 

!er hücumuna uğramıştır. Bin -
leree kişi, elçilik memurlarından 
hiç kimseyi görmed~kleri takdir
de ·kart .bırakmış ve yahut z.iya -
retçi det erini imzala.ınıııtır. Bin
lerce üniversiteli, Finlandiya el
çiliği önünde toplanarak, yaşa -
sın Finlandiya diye bağınnıştır. 
Birçok defa Sovyetler aleyıhine 
·bağ;nşmalar da işitilmiştir. 

Dün •k.şam Milanoda Sovyetler 
aleyhine tezahürler yapılmıı;tır. 
Binlerce faşist genci, ellerinde 
İtalyan ve Finlandiya ıbayrak -
lan oldui7u haile şehrin ıbüyük 
caddeleriıııde mımayiş geçit,eri 
yapnuştır. 

V~ington, 5 (A.A.) - Ame -
rika Birl~ik devle'.lerinin ıher 
tarafında Finlandiya lehinde ha
raretli tezaılıürler devam etmek
tedir. 

Riyaseti Cumhur sarayından a
lınan hıııberlere göre, Amerika 
Moskovadak.i elçisini geri çağır
mıyacaktır. 

Eski Reiskıırnı!ıur Hcover'in 
ve ay~ndan Vanderberg'in ri -
yaset et.iği Cumhuriyetçiler A
merikanın Rusya tarafından Fin-
1.andiya istilasını fa.k>bih ettiğini 
izhar etmek üzere Ruslarla ya si
yasi münasebetlerin kesilmesi 
veya hiç değilse Moskova.daki el
çinin geri alınmasını ısrarla is
temel<tedir. 

Nazım, Şakirin kenWsine vali Mu- ----0-

hiddin Üstün dağın kapıların kapan- 1 • ı t · ı a" h . a, ... 
::~,~~~ ~~1;s::;:~:!y~~~::!~ 

1

. ngı are Si tın a-
hflkkındaki ernrh'ıse hadıse olup bıt~~ 1ın1 art 1r"1 
ten sonr ,·erHdiğıni ve Yıldızdan iki t U 
kamyonla gelen yardımcı askerlcrın (Baş tarafJ 1. inci SIJ'fada) 
iş i ten ge<'tikten sonra geldığini bil- Kral, evvela tayyare kararg~ıru 
dirnıistir Zl.J"&ret edecek ve ondan sonra Ingi-

Santr.ıl nöbetçı:-i Şakir is~ vali ta- , liz ateş hattındaki siperleri tank tu-
rafından kapıl·:rın kapanınası için zaklarını ve çeHk ve beton 'blokbaus ... 
vel'ilen etnı·i telefonla N.:izıma bildir- ları gezecektir. 

diğinde ısrar etmiş ve hatta telefon- Londra, 5 (A.A.) - Salıi.hiyettar 
da kendisiyle görüşen sesin Niiz1mın malıafilden bildirildiğine göre son al-
sesi olduğunu iyice tanıdığını beyan b ay içinde BUyük Britar.Yllllm her 
etmiştir. cinsten silah imal5tı bir misli artl'.nl§-

Biltıhare hlriuci şube müdür mua- tır. 
vini B. Zeki dinlenmiş ve bir şey Önümüzdeki altı ay içinde· şimdf-
bi1n1ediğini söylen1işür. ki kısını da bir misli art.ırnıak için i-

1\'!uhak<:ınedP. hazır bulunan Salih cap eden plAnlar hazırlanmıştır. Öy-

Kılıç ve l, ıa\·in K.Amran reisin bir 
sualine lc.ır" , şahitlerin ifadelerine 
bir dlyecelth·rl olmad1~1n1 beyan et-

. miı:.lerdir. 
ÖJtlcden ,-;oıU"'c:lkl celsede de evve

ld poli:r;; Cernil Erdo~an ve Şişli sil-
vnri J>Olis k!!r1kolunda Mehmet AlJ, 
:raralananl~rı:'f~ıı ~~rlun, Sevket, Po

lis Sadrettin ve Hasan Berk dinlen ... 
mişlerdlr. 

le ki on iki ayın sonunda silfıh ima
latı dört misli artmış olacaktır. 

BATAN GEMİLER 

1670 tonluk İngiliz Horsted vapu
ru şimal denizinde torpillenmiştir. 

3 ölü ve 25 kayıp vardır 
Blue Stare Line 

Doric Star vapuru, 
da bir Alman harp 
dan batır~ır 

ğu halde Karabük ve Zonguidakta 
Taptığı seyyabatteıı dönmekte olan 
Başvekil Dr. Relik Saydam bu~iin 

saat 11,5 de Ank&H)'& dönmüştür, 
Başveklllmls Biiyük MUld Mec

lisi Reisi Abdlilhallk llenda Ue ve
killer, RIJ'asdlcumhm umıımıi kilibl 
Kema.1 DeleC"eç, Başyaver Celil, me .. · 
buslar, Ankara valisi Nevzat Tando ... 
!an, EınniJ'ot dlukl8rü t.arafmda.ıı 

selimlaD.DUŞhr. Garda bulunan kala· 
balık bir ba.IJt kütlesi Başvekile karşı 

içten seyp tezahüratı ~ösl.ennJPer-
tllr. 

Dahil;ye Vekili 
Kastamonuda 

Kaııtmonu, 5 (A.A.) Daıhiliye 
Vekili Faik Öztrak bugün saat 
16,45 te Kas~ amonuya gel.mi$t.ir. 

---o--
/~ m i r Haberleri 

3 milyon kilo tütün 
satıldı 

İzmir, 5 (A.A.) - Dünkü sa
tışlarıııı. 3 milyon kiloya vardığı 
tahmin edilmektedir. Hafta so -
nuna kadar satış miktarı rekol -
tesinin yii:zde '1rn'ka yakl~aca -
ğı zannolunuyor. 

---o-

Rumen kabinesi 
dün toplandı 

,_-Bas uı.ı·u.ı.ı ı uıc1 ~a.yfacla) 

tiyen Bırlgarların Sovyetleriıı faa.
yet tetkike şayandır. 1913 hudut
ları sözü ile Dobncayı kasdeden 
Bulgadarın naııik urunda Roman
yayı sıkıştırıuıyac2ğını söyleme
leri manidar görülmektedir. 

Çünkü J:SuJgarıarın 1Jobricayı 
almak için yapa.ca.kla:n teı;ebbü
sü Sovyet harekatından soımıya 
bırakıınaları ve Romanyanın bu
günkii vruziyctini endişeli ve na
zık ı>ddetıneleri, İıalya malıafi
linin de beyan ettiği gibi Balkan 
statiikosuııun değişeceğini ihsas 
etmektedir. 
Roınanyanın bugün için bir 

tehlike karşısında olmadığı ay
rıca kaydedilmektedir. 
İtalyanın Balkruılara çevril""ek 

Sovyct harekatını ııasıl karşılı
yacağı meçhuldür. Bir zaman -
lar milivere mütemavil bir siya
set tutan Bulf{aristan İtalya ile 
yaptığı dostluklaroaıı ayrılıp 
Sovyctlerle anlaşması ihtimali 
henüz meçhuldür. 
Bazı maJıfiller Bulgar Erkanı.

harp miralayınm MO<lkovada yap- j 
tığı teıııaslan habrlalımaktad:ır. 
RUIUEN KABİNESİ TOPLANDI 
Bükreş, 5 (RADYO) - Kabi

ne bugün Başvekil Tataıresko -
nun riyaseti .ıltında toplaııımış -
tır. Bu içtimada siyasi vaziyet 
görüşülmüştür. 

Jon simon nutuk 
söyledi 

Faris, 5 (A.A.) - Elyevrn F'ran 
sada bulunan ve B. Faul Raynau
de ile görüşen Sir J ohn Simon, 
•bütü;ı Frans.z radyoları tarafın
dan neşrroilen bir nutuk söyle
miştir. 

HARPTEN SONRAKİ 

AVRUPA 

M. Zekerlye Seriel'e bir ha.

valhktir, se-ldi. Günün fıkır fJ· 
kır kaynayan hıidiselerinl bir ta
rafa. bırakıyot', olmıyaca.k şeyler .. 
den bahsediyor. Dün de tul~ 
muş bir baska mevzu: 

- Harpten sonra.ki Avrupa na
sıl olacak?. 

Diyor. Sözüm yersiz oJmıy:ı.

ca.k olsa, Zekeriya işi ki.hioUğ-e 

döktü .. Diyeceğim amma, dilim 
va1'mı:yor. Harp lçlndekJ Avru
panın hıı1i nıısıl olacak?.. Bunu 
~le bize ki, biz de sana harp .. 
ten solll'aki Avrupayı söyliye· 
ıım, a .. Zekeriyacık. 

KANDIBABİLİR Mİ 

DERSİNİZ?~ 

Diller, Stalln'I Romanya üze
rine yürümlye kandırmak te
şebbüsünde imiş. Rivayet doğru 
mu, tahmin mi, ya.lan mı, yanlış 
mı bilmiyoruz tabii. İngllfz ga
zetelerinin yıılancL'il veya doğru. 
oıısuyuz. Yalnız, blldi,tfmiz bir 
,e,. varsa o da Stalin'de kanacak 
g-öz olmadığıdır. Kandırdım zan
nederken asıl kanan Almanya. 
oldu ve Polon,.& kapısından Av- _ 

Feıı ilerledik~ bakalun, daha ne-
ler &"Ötteeiiz? l\leseli ceçende DHŞ
hur bir bat muharririn de sö1lecliil 
&'lbl, fennln bllhaS"a harp ı;analla.

nnda, harp lflerinde bu kadar lusla 
ilerlemesi, belkl yakında bütÜJl dün

yanın batına belaların en biiTiiiü
nü de cetirebllir. Fakat a:rnı ,eyin 
sulh, seli.met, .refah, saadet .lşleriııde 
llerlem .. ı yakında dej'llse de, uak
ta dü.n7ayı cennete döndürür. Bot. 
bu iklncl ihllmıı.I, insan huiJ'alaruun 
en hamlanndan ı... de, eh, bdll ol
maz, belld bu ham hayaller, pişe ıti· 
4e: &'iiııilıı b.irl11de hakikat de oluve
rir. Şimdilik, muhal görünen bu te
menniJ'• bhden bol bol: 

- Aaaamllllnl 
Bol bol: 
- İnşallah! 

Gelehm ılmdl, fennin son R:raW 
ve icatlarından olan kokulu filme! 
isvı,rede ica.& edilip alnema.7a tatbik 
edi.leu bu kokWu film. sayesin.de ar
hk s.lnemala~ f~lm. Kösterilirken, 
seyirciler tam ka.rk bin türlü koku 
du,yablleceklenniş. Meseli filin çev
rilirken perdede bir demet gül gö~ 
rüldü müydü, hemen ortaltğ1 enfes 
bir l'ill ve manolya &'Örüldü müydü 
baygın bir mıınol:ra koknsu kaplıya
cakmış! İyi amma perdede hep gül, 
manolya cörülmez a! .. Bunlann ye
rine faraza bir demet sarımsak, bir
kaç kalıp pastırma.. bir t:ı bla torik 
baltiı, bir rakı sofrası, sonra mahut 
kovboT filmlerinde olduğu gibi, ko
şarken boyuna ortalıi"a &iibre sa.çan 
atlar görünecek olursa, o zaman ne 
olacak? Şaka71 bırakalım amma, 
bunlardan rakı kokusunu, evvelki yıl. 
bazı genııter taratuıdan bir yerde 
tems.11 edUmiş olan bir piyesin ilk 
perdesinde rörmü.ştük. Birinci per
de meyhane olduğu için :perde açılır 
açdmaz ortahğı öyle bir rakı, ciğer, 
balık kokllları kaplamıştı ki or:Mta 
hanr bulunanlarda.n T• btzfm tiyatro 
mötchassıslarunır:dan Rc>lik Ahınet 

SevengU, Nizamettin Na2l! '$8.Şa kal
mışlar, hatta bunlardan Jt.efik Ah
ınet Sevenglt: 

- Doğrusu demişti, bu nam!'ra Da
riilbedayide bile yok, aşk olsun genç
lere! 

Kokulu sahneyi ben, tik defa, ga ... 
llba, Abdülhak Hamldlıı (Finten) in
de görmüştüm. Bakııhm, yeni çıkan 
fl1mf ilk defa. ııerede görecefl-ı? Ba.M 
rut kokulu CJlmf değil amma, t;Ünkü 
üç aydır göre göre ve kokhya kokh~ 
ya ondan artık, idet.&, usandık! 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Parti Grupu 
(Baş ta..nfı 1 tni"i sayfa.da) 

mt heyetçe alkışlarla tasvip oluna
rak ruznameye geçildi. 

Bahsi geçen maddenin ı>arti grupu 

idare heyetince teşkil olunncnk bir 

komisyonda tetkikinden sonra umu

mi heyetçe müzakersi hakkında tak· 

rir sahibi tarafından dermeyan edi

len teklif reye konularak kabul o

lundu ve ruznamede başka madde 

kalmadığından saat 18.10 da toplan

tıya nihayet verildi. 

Ankara, 5 (İKDfü"I :Muhabirin-
den) - Parti müstakil grupu reis ve

kili Ali R~:l Taı1ıan tarafından Mec

lise ryanlış kitap meselesi> hakkında 

bir sual takriri verildiğini bildirmiş

tim. Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, 

bu takrire, Meclisin yarınki (bugün) 

ic;timaında cevap verecektir 

rupa harbinin kıyameU. içine 
düştü. Şimdi, bu kanmanın mu.
kabelel bllmislbıde muvaffak o
lacağı. çok ıüphelidfr. Cünkü, 
Stalln bqta olmak üzere atı a
lanlar ~oktan Usküda.n KeDtiler. 

NtlMAYİŞ 

MEBZUL! 

Hemen her memlekette geno
lik ve halk Finlandiya. serartba .. 

nesinin önünde toplanmakta ve 

Sovyel Rusyanıu lslllil harbini 
takbih eylemektedir. 

Nümayi.lj ve jest mebzul amma 
ba ie'J!Bhürlerln Flnlandlyada 

bombaln.nanlara ve dövüşenlere 

faydası ne? .. 

KÜREGİ KISA 
------
GELMİŞTİR.. 

Ankara caddesinin batar çıkar 
muharrirlerinden biri de galiba 
Necip Fazıl Kısakürek. Selimi 
hzct'e: 

- Nedir bunun sebeblT 
Dedim. 
- Galiba kürefl lrısa kalıyor! 
Dedi .• Kalemlnln veIOt olma-

dıfını» mur:ıt etnılf bulwın se
rek. 

A. şEKIP 

Tahsin Uzer'in 
Cenaze Töreni 

Evvelki gün ve!ut eden fiçünc:ii u
mumi müietüş Tahsin Uzer'in cena
zesi dün sabah Nişan~mda, Derya 

apartımanmdald dairesinden kaldı

rılmış, namazı Teşvik.iye cam.ünde 
kılındıktan sonu Zincirli kuyu me
zarlığına gömülmüştür. Tahsin U
zerin ebedi yeri, §alr Abdülhak Ha
mit ile Ömer Seyfettinin arasındadır. 

Cenaze mcrasinıine kolordu tara
fından gönderilen mızı.kalı b.ir bölük 
asker, yüz kişilik bir polis müfreze
si iştirfilt etmiş, cenaze Tahsin Uze
rin eski evi olan İnk.ılAp müzesinin 
önünden geçirilirken bir müddet te
vakkuf edilmiştir. 

Cenazenin önünde Reisicumhur İ- J 
nönü, Meclis reisi Abdülhalik Renda. 

Başvekil Refik Saydam., Dahili,.., \>e-1 
kili Faik Öztrak. Adliye Vekili Fet
hi Okyar, İstanbul Vilayet ve bele
diyesi ile- daha bir çok villtyetlerin, 
belediyelerin ve tanıdıkJarının gön
derdikleri çelenkler gidiyordu. 

Cenaze merasimlı1de Trakya Un1u
ml müfPttişi general Kiıııın Dirik, 
Orgeneral Falırettin Altay, vali ve 
Belediye reisi Llı.tfi I<ırdar, istanbul 
koınutanı general Halist Bıyılday 

Parti milı'ett.LJ.j Te>vfik. Fikret S1lay. 
akademi komutanı general Ali Fuat, 
eski Dahiliye \1ekiU ve par:ii genel 
sekreteri Şükrü Kaya, eski vali Mu
hittin Üstündağ, vali muavinleri, po

lis müdürü ve muavinlerj ile mebus
lar, generaller v~ müesse-·eler erk3.m 
hazır bulunmuşlardır. 

Yeni bir motör 
yapılıyor 

Flacıelfiya, 5 (AA) - Bırleşrk 
Amerika tayyare faıbrikalan bü
yük bir ketumiyet içinde yeni 
bir mooor imiil etmektedirler. Bu 
motör mayi ile soğutulmakta o
lup müteaddit silindir.idir 

---o-

iktisadi harp 
talarca zaif olıınalan, hava haki
ıniyoıini ka~:betın.eJeri ve yiye
cek s.ınııtıı;ı çekmeleri gibi mad
di sebepler ile şn.r.k cephesinden 
dönen birlıklerc koıniinibtlik bu
laşınııı olınası gibi manevi iı.mil
ler yüzünden bu taarruzlarda kat'i / 
zaferi kar&ı.na.madıb.r. Alrman or
dusu 21 nisan 1918 hıatr.ruzımda 
İngiliz cephesini y&np ta bu ta
biyevi y<>.rın.ay-.ı sevkülceyşi bir 
genişlik vernıeğe çalışırken ba-
zı Alman !ot'alıırı ric'at e<lcn düş
manı t..ldg edeceklerine İngiliz 
yiyecek içecek depolarına saldır
dılar. Zabitlerini dinlemiyerek 
yediler, içhlcr, sarhoş oldular 
ve İngilizlerle Frıııısızlaruı ale
laoele yeni bir müddaa cephesi 
tesis et..ınele:riııe im.kin ve :r.aıııan 
ve~diler. Bu hal, iktısadi harbin 
tesirini gösteren bariz bir misal
dir. 

İngiltere ile Fransa, bu defa da 
Almany2ya kaı"Şı Amansız bir ik
tı.sadi lıarıı actılar. Alınanya'nı.n 
b(}ğazına taktık.lan ilmiği sıkış
tırmak için, ellerinden ge!eni ya
pıyorlar. Evveı:ı, Alıııanya'ya 
00. türfü ithalatı menettiler. Son
ra Alnıanya'nın ihracatını dur
durmak kar=nı verdiler. Bu ;şin 
deniz cepb"ini İngiliz - Fran -
sız donall.i.nKları üzerine aldı. Ka
ra ccphe:-.in: ise İngjJiz • Fransız 
diploıııa•:•i ile İngiliz - Fransız 
paı""' dernhde etiL 

Almanya Roınanyadan petrol 
ve cı'Zak mı alıyor? İngilizlerle 
Franoızlar da Tuna üzerindeki bü
tün nakil \"n°s1ta]aırını satın ala
rak bunlıı.rın Almanyaya gitmesi
ne mfıııi oluyorlar. Zaten Tuna 
yakında donacak, · belki donmuş
tur bile - ve ilkbahara kadar bir 
münakale yolu olnı...ıct:an çıka
caktır. O zaman da, Almanıya, 
kendisi nakil vas1talan temin et
tiği takdirde Romanyadan Al -
manyaya ihraç edilecek, ne vana, 
hepsini satın almak, güç bir iş d~ 
ğildir. Nitekim, Büyük Harpte 
böyle yapmışlar, Roırumyamn 
buğdaylarını daha tıırlada iken 
satın alal'aıl< bunlara Almanya
ya giıtmesine mani olmuşlardı. 
Miittefiklerin Yugoslavya ile İ
talya ile, Sovyet Rusya ile yap
mak istedikleri ticari ve ilotısadi 
anlaşmaların asıl gayesi, hep ik
tısadi ablukanın ll(;ık kalan kara 
cephesini kapatmak \'e Ahnan
ya'yı mahsur bir kale haline sok
mal<lır. 

l\füttefildcrimizin, bu mühim 
alış verişler arasında, Türkiyeyi 
de unutmayacaklarını sanıyo -
ruz. Türkiye miittefikimiııd.ir, 

Almanya ile olan ticaret mwıhe
desinin müddeti de bitmiştir; na
sıl olsa, ildısadl ~bhıka zinciri -
nıizin bir halkasını teşkil etmek
tedir; diye yanlış bir düşünceye 
sapl:macaklarını ve Tüııkiyeyl 
ikinci plana bırakmak istiyecek
lerini zannetıniyoruz. Çünkü, 
böyle bir hareket, iktısadJ har -
bin, ı:ninıevi cephesi bakımından 
(alıiş bi.ı; hata olur. 

ABİDİN DAVER 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, 
uRIP, ROMATiZ
MA NE V R AL J 1, 

KIRIKLIK ve 

bütün ağrılarınızı 

derhal keser 

icabında gUnde 3 kale alınabilir. Her yerde 
pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

Kış Uçuş Tarifesi 
SALI, PERŞEMbE ve CUMARTESi 

lstanbul'dan Sofya, Belgrad, Budapeşte 
ve Viyana üzerinden Berlin'e 

Sof) adan Selfuıık ve Atina'ya irtibat vardır. Daha ziyade ma
!ıima! aimak, bilctier ve kayıt muamelesi için aşağıda vekil
liğe rr.ür.acaat edilmelidir: 

HANS WAL TER FEUSTEL 
Galata Rıhtım No. 45 Telefon:41178 - Telgraf .HAN.3AFLUG. 

Dün akşamki 
tramvay kazası 

Dün akşam Y edikulede ç.ok fe
ci ıb.r trı.:m vay kazası olmuş ve 
bir genç; teı<erleklerin allında 
çiğnenip parçalan.arak ölmüş -
tür. 

Vatman Sadinin idaresindeki 
Yedikule - Sirkeci arabası dün 
akşam 6aat 17 de Yedıkuleye 
gel.<Lği va..ki t; ansızın karşısına 

bir yük arabası çıknıış "" araba 
ile beraber arkasından. da hızla 
yürüye:ı bir gencin gözükmesi 
bir olmuştur. 

Yük arabası rayların üzerin -
den geçip yoluna devama koyul
duğu sırada :bu genç karşıya ge
çememi~ ve hızla ilerliyen tram
vaya bütün şiddetile carpmıı;tır. 
Vatmanın. fren yapmas.na rağ

men tram\·ay birden duramamış 
ve bedbaht genci altına almıştır. 

Bu sureı;e tekerJeklerin al -
tında kalarak sürüklenen ıkaza
zede ı.ıarçalanrnı.ş, tekerlekler vü
cudünü göğsünden. 2 ye ıkesirp ıböl
müşlüı·. 

Biraz sonra araba derhal dur
durularak cesedi dışarıya çıkarı.1-
mak istenmişse de; bu da ko
lay olmamıştır. Nihayet depo
dan getirilen bir triko ile tram
vay arabası yukarıya kaldırıl -
m;ş; fakat bu sefer de ezilen et- ı 
!erin tekerlekler arasındaki ma
kine aksamının arasına sıkıştığı 
görülmüştür!... 1 

Bunun üzerine manivela ve de-f 
mirlerin de yardımile; feci bir 
şekildeki ceset arıubanın altın -
dan aJı..ıı.ınıştır. 

Hadiseye zabıta ve müddeiu -
mumililı: el lroymıı.ş, o esnada va
ka mahalline ya:kın bulunan ve 
tek şa.lıit olan bir İstanbul - Ba
kırköy otobüs şoförü dinlenm~ 
tir. 
Yapılan taı'lıkikatta zavallı fa

cia kul'ban.ının 18 yaşında Ömer 
isminde bir Malatyalı kahveci 
çırağı olduğu ve İmrahorda :bir 
kahvede çalıştığ• an!aşılrnu;tır. 

Dün akşam bu feci kaza ve tah
kikatı do!ayısile mezkıir hattan 
2,5 saat kadar tramvay geçeme
miştir. 

ZAYİ _ 1332 senesinde eski Ka
bataş sultanisinden aldığım mektep 
vesikamı zayJ ettim, bir yenisini ala
cağımdan esminin hillunO. yoktur. 

ÇetinkaJ>a İstasyonu tamirat ijetl 
Cafer Esatgil 

...,..mi Milmesslll ve Neşriyat Dl· 
rektörü: A. Naci, Basıldıiı Yor: 

&..il l'eJcrat Bası TÜ. 

AnJıara Haberleri 

Üçüncü Umumi 
Müfettişlik 

Amara, ş (İKDAM Muhabi
rinden) - Tahsin Uz.erin yerine 
Hatay Valisi ŞüJaıii Sökmensüeı: 
veyaıhut Başvek.ilet müsteşan 
Vehbi Rıfkının tayininden. ılruv
vetle ıbaıhsolıınmakt.adır. 

Harıciyede nakiller 
Ankara, 5 (İKDAM Mu:hahi -

rinden) - Var.şova Büyük Elçi
liği müsteşarı Bı>y Basri Rıza 

Bükreş büyük elçiliği müsteşar
lığına Varşova Büyük Elçiliği 
üçüncü ·katibi 3eniih Baran Tah
ran üçüncü katipliğine ın.aklen 

tayin edilmişlerdır. 

Sarıyer Sulb hliltiınliğinden: 
İstınyede Çayır sokağında f6-58 

No. lu arsa hissedarlarından olup ha.· 

len adresi meçhul olan İstinyede İs
t.inye caddesinde bakkal Hulkinia 
nezdini ikametgAh gösıeren Hasaıı i
le Anadolu hisarında Göksuda bak
kal Alinin nezdlni ikametı;Ah göste-

ren Cavide ile Zehr&J'a: 

İstinyede mukim Tevfik kızı Ce?
r!ye tarafından hissedar olduğunwı 

İstinyede Çayır sokağında 56 ve 51 
No. lu arsa ve bostanın izalei fUJ'UU 

hakkında mahkemece verilen 20/7/ 
939 tarih ve 938/1 No. lu bilkmün H. 
U. M. K. nun 459 uncu maddesine 
göre tashihi için verdili istida üz.e
rine tetkikat icra edileceğinden 11/l 

{940 tarihine müsadif perşembe gü

nü saat 10.30 da Sarıyer Sulh mah
kemesinde hazır bulunmanız daveti
ye makamına kaim olmak üzere i 

!An olunur. ( 22448) 

İstnbul Asliye 9 uncu Hukuk HA
kimliğinden: 

0smaa tarafından Beşik!a>ta Mu

radiye mahallesi Çifte bakkal sokak 
43 No. da Mahmut kızı Gillizar Taş. 
durduran aleyhine açtığı mabkem&
nin 39/106 No. sunda mukayyet b<>
şanma davasının muhakemesinde 

müddeaaleyhin adresi meçhul olup 
dava anuhall ve davetiye mahkeme 
divanhanesine talik ve gazetelerle de 

ilin edildiği halde mahkeme için ta
yin edilen günde gelmemiş olduğun-

~ dan muhakemenin gıyaben icrasına 

ve kendisine beş gün zarfında gıyap 
kararının gene gazetelerle aeşir ve 
derç edilmesine ve muhakeme günil 
olan 25/12/939 saat onda dahi gel-

" mesi veya bir vek:'l göndermediği 
takdirde bir daha muhakemeye alın .. 
mı ya cağı l!l7llben bildirilir. (22440) 



SAITA ~ 

ile SABAH - OGLE - AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

ISTANBUL DEFTERDA LIGINDAN • • 
Sll'a llfüke\Win isim Nev'i iftia"ali Ticarethane adreııi Senesi Veırgisinin ihbammne 
~N~''----~v~e:.ıf!bı:e====~'--~~----------..;.----~ ~----------~~-Mil<:;::::·~ı~aır~•=--~N~e~v~·~· ____ ..:;No. 

Mülihaııat Sıra 
No. 

Mükellefin isim 
ve şöhreti 

Nev'i işügali Tiearetlıane adresi Senesi Vergisinin 
Miktarı Nevi 

Thbamarne 
No. 

l\liiliiluızat 

1 Maıwt Şapkacı Asmalımescit İstilıllAl cad 200 936 171.52 Kazanç 26/62 
34.30 Buhran 

:ı IMustfıta oğlu Hi> KahvecJ. • • Yesiı;eri cad 7 937 29-.23 Kazanç 5/93 

8 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

l4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 .. 
21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

41 

42 

44 

47 

48 

49 

fi O 

ıeyin ""'5 Buhran 
• • • • 

Muamele mua
kibl 
Terzi 

6&1ihe:ttin ve O. Kunduract 
man 
V ea1l V a.siyııııtis 

Ovaglnı 

Badrik 

Selibattıin c-l'I 

Şevıket 

:ı\li ve 1knaı; Y\ ~ 
han oğ. 
Elifili 

.Aılmıet 

.İzak Man 

Doktor 

Aıı<;ı 

Terzi 

Kahvecı 

Beıiıeı 

!.;.kili lokanta 

Terzi 

KunduraC'l 

Terzi 

Ka.hveci 

• 
• 
• 

• 
• 

' 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 

• c 

• • 

7· 

27 

937 

93·1 

• EllıaIIU'9ı pa. 258/18 937 

• Kallaıvi 20/3 

• Dandlı"ya ap. 8/4 

• Oliva pa. 10 

• Kallav.i 8/1 

• • 20 

938 

9•37 

938 

936 

1138 

• Elhamra pa. 258/11 936 

• Meşrutiyet 114 

• Tütüncü çık. 2/6 

• So!yıılı 8/4 

• İstiklal cad 356/1 

• Terkos çık. 1 

937 

938 

938 

933 

937 

Sat!nlk :Mdlıllya 
mirci.si 
Tatlıcı 

ta • 'fomtom Boğazkesen cad. 143 936 

iİsmail oğ. Zlva 

Arşavir Terzi 

Niko Sütçü 

Katip Mustafa B. Pannakka
pı 32 

Katip Mustafa BiJılucu 24/1 

• • Şehit Muhtar 19 

~37 

937 

Dürük Ceraci Elbise boyacııı • > B. Paı.ımakkapı 5/1 9~7 

Yani Terzi lf;uloğlu İstikliıil cad; 295/2 

• 
A:vşe Enls 

Osep 

Kazım 

Niko 

• 
Oy\ıncakçı 

Marangoz 

Bakkal 

B"'kıka1 

NataH ViEantiyan, Pansiyol!C"ll 

Slnyon Dül.ıteryan Mobilyacı 

Antonya Seken -
belli 
Halil 

Cemal ve Alaat
tln 

• • 

Komisyoncu 

Terzi 

Ressam 

• 

Aktıµ" 

Kaprel ve Danyel Kahvecı 

Onnik Kunduracı 

İbrahim vc Kadri Kundura boya• 

Anaıltasya 
cıs•. 

Pansiyoncu 

Marşof Yakoı:ı Kol. !((ımisyoncu 
tekin 

• • 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• • 

• 255 

Hava6 

Kuloğlu sok. 18 

Hava 2/1 

Tornacı.başı 18/4 

Tepe-başı 44 

Koca ağa sokak 16 

istikılal 257 /1 

• 265/2/1 

• • 
Koca ağa sokak 18/1 

Katip Mustafa Meşelik s. 5 

• > Parmakkapı 28 

• • İstikliıl 91-93 

' • Hoca zade s. 17-1 

• • ipek s. 29 

• • • 

Fetıhi Tenekeci Cihangir Aılça.kdam l 

Sarar.üi ve Koç.o 

Kazım 

Yorgi 

Ihsan R<'Smi 

Rezin Tros 

Hasan 

Mar.angoz 

Kömürcü 

• 

Berber 

Şarkigarb mü -
messili San 
LCıtfi 
Garajcı 

• 

Evliya Çelebi Tozkoparan 31 

Firuzaf(a Bostanbaşı S. 21 

, • Hayriye S. 18-1 

• Boı'!azkescn 76 

• İstik 1 a.ı 388-2 

• Minara S. 23 

927 

938 

937 

939 

937 

938 

937 

!i39 

9"J3 

937 

93U 

9~l"f 

93'/ 

937 

937 

93U 

939 

936 

q37 

936 

937 

933 

932 

28.00 Kazanç 9/46 
ö.60 BUılıran 

28.80 Kazanç 6/43 
15. 76 Buıhran 

55.35 Kazanç 19/85 
11.06 Buhran 
14.40 Kazanç 7/00 
2.88 Buhran 

250.00 K. 19/33 
50.00 B. 
4.70 K. 

94 B. 
21.60 K 
4.32 B. 

10.80 K 
2.16 B. 

115.91 K. 
23.18 B. 
5.35 K. 
1.28 B. 

93.30 K. 
18.66 B. 
18.00 K. 
3.60 B . 
8.20 K . 
1.64 B. 

84.00 K. 
16.80 B. 
37.78 K 
7.56 B. 

12.23 K. 
2.45 B. 
2.10 Zam 

11.64 K. 
2.33 B. 

116.95 K 
26.90 B. 
17.54 Zam 
35.60 K 

7.12 B. 
18.00 K. 
3.60 B. 

72.00 K 
14.40 B. 

787.50 K 
157.50 B. 

40.50 K. 
8.10 B. 

47.25 K. 
9.45 B. 

13.75 K 
2.75 B. 

28.00 K. 
5.60 B. 

205.28 K. 
41.06 B. 
47.25 K. 
10 87 B. 
45 K. 
9 B. 
3.50 K. 

60 B. 
60 K. 
12 B. 
9 K . 
1.80 B. 

220.70 K. 
44.14 B. 
32.40 K. 

6.48 B. 
18.37 K. 
3.67 B. 

6:t K. 
13.60 B. 
31.50 K. 
6.30 B. 

40.50 K. 
8.10 B. 

18.10 K. 
3.62 B. 

54 K. 
12.42 B. 
8.10 z~m 

36 K. 
7.20 B. 

17.72 K 
3.55 B 

37.24 K 
5.49 B. 

50 K. 

61 .20 K ve B. 

22/77 

11/12 

7/58 

13/76 

8/53 

17/57 

11/ 2 

22/90 

5/53 

13/60 

30/43 

17/17 

21/51 

12/75 

20/76 

15/73 

17/76 

12/22 

22/43 

18/18 

22/40 

18/29 

22/49 

15/79 

22/29 

15/83 

18/33 

17/74 

4/48 

22/87 

18/53 

1/79 

8/38 

21/82 

22/54 

12/80 

21/81 

5/ 4 

5/60 ve 107 sayılı K. 
!kararı 

5/69 ve 1041 sayılı K . 
-karan 

İvan Birav-~n İt;k\li lokanta Tomtom Ada S. 5-2 035 234 K. \" C B. 5/70 ve 1056 sayılı K. 
ataran 

Mari 

Selim Sım 

M. Dano Toledo 

Şapkacı 

Yerli mensu -
' cat ı:ıazan 
Tuhafiyeci 

Asmalıme•cit. İstiklal 382-1 

• • • 254 

Tomtom btiklal 413 

936 

935 

162 
32.40 

583.20 

K. 
B. 
K. ve B. 

936 558.62 K. 
111.73 B 

5/59 ve 9968 sayılı K. 
kararı 

5/66 ve 687 sayılı K. 
kararı 

5/48 ve 246 sayılı K. 
karar1 

~l 

52 

53 

54 

55 

56 

Polikar Masıc 

H. Hüsnü 

• 
Osman Çuhadar 
oğlu 

So.ınaviç 

.Mustafa 

Kahvcci 

:kkili lokanta 
\"C biralıane 

• • 
• • 

Kenı•r imalat -
hanesi 

K<ılweci 

Asm.alımescit Tepebaşı 3 

• , İstiklill 220 

• • • 220 

• • Hamalbaşı 7 

• • Tek.o2 çıkımazı 3 

1'ıınıtom minare S. ~ 

262.50 K. 
936 52.50 B. 

47.25 Zam 
938 327.62 K. 

65.52 B. 
!)39 405 K. 

81 B. 
~38 243.60 K. 

48.72 B . 

27/86 

2/11 

3/38 

7/ 7 

Vergiye matrah ittihaz olunacak iradın tadıli 
936 için temyiz kcxmi.syonu nun 13/9/939 tarih ve 

6403 sayılı nakız karan. 

Vergiye ıınatrah ittihaz olıınac;ık .iradın .!adili 
93-ı icin· temyiz lromi:ı;yonu 14/~/939 T. ve 4582 sa

y ıh nakız kararı. 

57 Mehmet Ali ı e 
Resırl 

• AS?11al.mesc.it }\s. M. 41-1 
V m·giye m&tralı i1ül:ı.az oıunacak.iradm düzeL 

d35 mesi için temyiz iı:aınisynnu 14/6/939 t:rril 
4583 sayılı nakız karan. 

58 
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Niko Marar>goz 

B. ŞarkQ Mühendis 

• • 

Dim itridek ~.mene Tcr>J 

1'omtoın Düzoğıl·u S. 6-R 

Hacı Mimi Yeniyol S. 7-4 

• • 

Vergiye matrah ittiliaz olunacak iradın düıeL 
93•1 tilmesi irin temyiz komisyonu 14/6/939 tarih 

6955 sayılı karan. 

Kazanç ve buhran 159 liranın terkini hak·iı..ın-
935 da itiraz ·komisyonu 25 /8/935 T. vc 1080 sayılı 

kararile 5/74 sayılı kazanç ihbarnamesi. 

Kazanç ve buhran 159 liranın terkini hakkın-
936 da itiraz komisyonu 25 /8/935 T. ve 1080 sayılı 

kararile 5/74 sayılı k=nç ihbarnamesi. 

l\snı:ıl ımc-scit Emir Nrvruz 12 937 

Mükellefin ticarethane sinde kat üzerinde nü
muneler bulumnası tüccar terziliğini ta~· ine 
kafi olmadığını ve dük kandaki kumaşların 
müşteriye mi yoksa ter zyie mi ait olduğunun 
tetkiki için tem,yiz komifiyonun 2/6/938 tarih 
ve 3272 sayılı nakız kararı. 

Hüseyin Hüsn,ü ·ıuelıüvaz !o - Asma·lımescit İstikJM 220 936 5.60 Kazanç 2/67 ve resen takdir K. 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

Ovakjm 

Halit Macit 

Nuri Ök:le0; 

• • 

• 

• 

• 

• 

kan• 

• • 

• 

• • 

• 

• 

• • 

'l.ŞJameci 

kkili lo'kanta 
\ 

• • 

• • • 

• • • 937 

• • • 937 

• • • 937 

• • • 

• • • 937 

maıınıescit Oliva pasaj 10 038 

• 
• 

• 

• E!hamra pasaj 5 939 

> As. Mes. 10 938 

• • 933 

Yuvan oğlu İpu'k-K.ııhveci K!üp Mustafa Meşelik S. 5 9~9 
ra.t 
Mehmet Aksoy KıındUı!"a 'lmıir-C.llıanıgir maJıallesl Havyar 

~ aa ~ 
Dimitrl Yuvani - • • ·Cihangir Soğancı S. 8-17 /1 938 
dis 
Keork Olıannis Bakkal Clhangiır Güneşli S. 34 938 

Sokrat l{aJıveci 

Apostol Fotaki P.ansivoncu 

'l'oıntom İsUklMı caddesi 4~1 936 

.AllIIJ.31ımescit As. Mes. ~7 /1 936 

-!.44 Buhran 14/3/939 T. 4068 
7 Muvazene karan 
1.60 Ha.va. K 

63.36 Zanı 
66.90 K. 
80.16 B. 
66.30 M. 
16.20 H. 

554.88 Zam 
51.85 K. 
44.38 B. 
60.94 M. 
14.10 H. 

407.61 Zam 
00.37 K. 
00.11 Hava K. 
00.70 Zam 
8.80 K. 
8.12 B. 

10.31 M. 
2.42 H. K. 

'?].29 Zam 
8.80 K. 
8.12 B. 

10.31 M 
2.42 H. 

71.29 Zam 
11.50 K . 
10.85 B. 
13.77 M. 
3 H. 

91.36 Zam: 
4.70 K. 
0.94 B. 

36 K. 
7.20 B. 

27.27 K 
5.45 B. 

38.92 K. 
7.78 B. 

19.6'l K. 
3.92 B. 
3.53 Zam 

14.40 K. 
2.88 B. 

10.00 iK. 
2.16 B. 

36 K 
7.20 B. 
9.90 K. ve B. 

88.20 K. ve B. 

l/~ ve 6/10/938 T. ve 
11415 sayılı resen 
takdir K. karaTJ. 

2/ 9 ve 13/1/939 T. 3573 
sayılı resen tak
dir K. kararı 

1/53 ve 19/1/938 T. ve 
9948 sayıJı resen 
taktiT K. karan. 

1/57 ve resen taktir ko. 
6/10/938 tar>h 
ll414 sayılı kararı 

1/64 ve resen taktiı ko. 
6/10/938 T. 11412 
sayılı kararı 

l/56 ve resen taktir ko. 
6/10/938 T. 11413 
sayılı karraı 

22/77 

20/21 

21/26 

21/27 

8/17 

22/44 

'J'J./42 

2/32 

5/71 ve 17/7/939 T. 649 
sayılı K. karan. 

5/72 ve ll/7 /939 T. 53! 
ko. kararı. 

79 R Kamer • • Veiıediık S. 25/4 936 Bidaycten taıılı o1unan 100 lira 80 kuruş ka
zanç ve buhran vell(isi nin terki.rı.i hakkında 
17/7/93.9 tarih 651 sayılı komisyon kararil~ 
5/73 sayılı ihbarnamc. 

80 Hüseyin Ka!!ıvecl • • Vene<llk S. 1 936 88.73 K. 
17.75 B. 

2/34 ve 4/10/939 T. ve 
1530 sayılı ko. ka-

rar1. 

Yukarıda adı ve işi, eski adresi yazılı Galatasaray şubesi mükelılellleri terki ticaret edip yeni adreslerini bildirme-
diklerinden ha'.k.lanndaki komisyon kararları ve namlarına tanzim edilmiş olan ihbarnameler muhfeviyatı bizzaı 
kendilerine tebliğ edilememiştir. 

3692 sayılı kanun hükümlerine tevfikan ve tebliğ yerinc geçmek üzere keyfiyet ilan olunur. 1100721 


