
( 

-Sabah GONLOK SIYAST HALK GAZETESi 

KUR US 
ostası 

\'ıh 1 No. 105 -zıı &ALI • 28 • lklnciteşrin • 1939 Telg. ls?arıb11J lkdaı11. Tal. 233)1 

ingiltere Ve Fransa Mukabeleibilm·sil Kararını 
Buglinden itibaren Tatbika Başlıyorlar 

Dün Bir İngiliz Harp Gemisi Battı 1

" B. M. MecıiSi" ABİDİN DA VER 
• 

"* ---· Dün Toplandı ikdam Başmuharriri 
Bir Tatlı 
Hulya! 

16 300 Kişilik Mürettebattan 
Kişi Kurtarıldı, Diğerleri Kayıp 

Ruzııelt'in Aıırupa Har- ~- " ,g -' ·,,' 

binin ilkbaharda bite- •f 
cefmı söylemesi ancak 1 /.'#, 
ıatlı bir hulya, fakat: 
;yerinde bir temennidir. 

Yazan: Şükrü Ahmed 

Amerikan Cumhur Reisine alfo
ıuuan bır beyanata nazaran Avrupa. 
baroinin biteceği zaman yakınlaşıyor~ 
Tekzibe uiramıyan bu beyana.&.a na
ıaran Rll.zvelt: 

- Harı> ilkbaharda bilecektir .• 
DemişıJr. Fak.&t. hangi delillere is

tinat etüijnt ve niçin biteceğini söy
lemem.şU.r. Hakikatte, bu beyanatın 
tekzip ed.Jlmemiş olması sıhhat.inden 
m.J, yok9a bu nevJ ba.berlerin lşaası· 
na. Amerikan efki.rı um.umiyesinln 
dünya. halkı ile birlik!& alışık olma.
smdan mıdır, bilmiyoruz. Ancak1 ie
m.ennl yer.indedir. hüküm \&1.h bil' 
hayaldir. Harbin bilakis llkbah&rda 
bölün şiddeti ile başlıya.oağpıdan ıa.

s8.ıanaeak bir vaziyet dünyaya ha
kimdir. Bunun aksini kabul etmek 1-
fln fevkalade beklenmedik hadise
lerin vukua l'emlesl ti.z.ımdır. Bu ha
diseler lse iki şeklide tahmin ve mü
taleaya mevzu ola bUir. Birincısi. 

Alnıanyanın ilkbahara kadar bütiin 
kozlarını oynaması ve muvaffakiyet 
elde edemediği takdirde silıibı elden 
bırakntası; lkinclsi de Alman.yanın 
dahili vaziyeUnln ilk ha.hardan son· 
.raya harbi bll'ak.mıya mütehammil 
olma.ınası ve blnnetice ıo muhalefeti 
ve san;ı.ntıları lle harbJn devamından 
vaz ı1eçilmesl. 

Son ha.fl.a. lcinde Afma.nya deniz
de ve havada. harp faa.llyet.tnl arttır
mıştır. Bilhassa, muharebe: bitaraf 
devletlerin de hakkını ve ticaretini 
ihlal eder omu.mi bir mahjye\ ifade
si içinde İngiltere aleyhine tevcih e
dilmiştir. Ya.lmz, bu faaliyet da.ha 
zjyade arttudmadıiı ve şaşlrtıcı. bu
naltıc1, ini panjkler vnkuuna sebebi
yet verici bir takım yeni ve mucizevi 
slhllı ve hareketlerin ortaya. çıka

rılması gibi hareketleri ta.kip etme
dii'i takdirde İngiltereye karşı bu
günkü hareketin müessir bir netice 
vermesi bekleneınez. Ni..hayet, mık· 

natısh mayn harbi ilk hafta. içinde 
bazı hasarata ve kargaşalığa sebebJ
yet vermiş ob;ııakla. beraber bunun 
tesiri de mukbil tedbirlerle önlenmiş 
g.bidir. Almanların yeni bir deniz si
li.hı icat edememeleri ve bu sua.ru.n 
İnglllz ve FranslZ donanmalarını fa
aliyetten menedecek bir kudret ifa
desini haiz bulunamaması yine bütün 
dünya merkezlerindeki İngiliz bakl
miyetinin idamesinl temin edecektir 
ki, bu hiklmiyet karşısında. AJman
yarun denizlerde bir netice ve ma• 
vaffaklyet istihsal edebilmesi bekle
nemez.. Hava h&rblne gelince, Uşa ve 
lşaa edilen bazı haberle.re itimat ca
hse Almanlar İngiliz ada.la.rmı tahrip 
ve hatta tecrit etmek için yeni b~zı 
bava silibları hazırlamaktadıTlar. Bu 
silihlann ne mahiyette oldu.klan 
tabii ancak mıknatıslı maynlar gibi 
ortaya çıktıktan sonra anlaşılacaktır~ 
Fakaı1 Almanya ile İngiltere arasın
daki ha.va müdahalesinin uzunluğu 

ve bilhassa. kış nıevsimlndeki mena.-
11t ve pus, sis, fırtına, şiddetll rüz
rir gibi tabii fevkalade müşkülat na
u.rı Jtibara. alınırsa böyle bir Alman 
hava. slliihı mevcut dahi olsa. bu si
liihın kış boyunca kollandamJyacağı 
işikirdıl'. 

Diğer taı:aftan AJmanlann Ukba· 
hara kadar harbi bUirebllmeJeri için 

iArkası 3. ilncü sayfada.) 
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Alman maymlannı iopla.malı: llzere seferber etllleıı İndllz vapurları 

lngiltere Kralı Mukabele 
Kararını T asfik Etti 

Londra, 27 (A.A,) - Resmen bil -
dirildiğine göre bu aYJn 25 inde hita
ma eren hafta içinde hacimlerinin ye
kü.nu 26,000 tona baliğ olan 11 İngi
liz vapuru batırılmıştır. Hacim1eri ye
künu 24,000 tona baliğ olan 4 bitaraf 
vapur ile iki Fransız vapuru da keza 
batırılmı~tır. Fransız vapurlarının lıa.

cimleri yekOnu 3,000 tondur. 
Londranın, nuknatıslı maynlerin sey 

rini keşfettiği ve bu aletlerin bundan 
böyle tehlike teşkil etmiyecekleri kati
yetle söylenmektedir. 

Kra1, Bukingham sarayında bir 
meclis toplamıştır. Bu meclise Lord 
Halli'aks ile Çörçil i11tirak etmişler -
dir. Celse esnasında. kral, bilılmum 

Alınan emtiasının müsaderesi emrini 
imzalamıştır. 

Amsterdam, 27 (A.A,) - İngili2le
rin Ravaliindi isimli büyük kruvazö
rünün batmasını intaç eden kazadan 
kurtulanlar, bir subay ve 16 tayfadan 
ibarettir. Kruvazör 16690 tonluk idi 
ve 300 kiı;i mürettebatı vardJ. 

Londra, 27 (A.A.) - İngiliz Royton 
Grang vapuru Atlantik denizinde bir 
Alman denizaltısı tarafından batırıl
mıı;trr. Vapur 5114 tonluktur. 
Almanların Bank.hum gemisi, bir 

harp gemisi tarafından yakalanıp İn
giltereye götürülmeh:te iken bir tah
telbahir taraiından torpillenmiş ve a
lev !er içinde kalmıştır. 

Amerika - Lijden kumpanyasına 

mensup Spa.arndam isimli Hollanda 
yolcu vapuru bu sabah, Fener gemisi 

(Arkası 3. üncü sayfada) 

GARP CEPHESİNDE 

Hollanda-Belçika Hu
ıdudunda Alman T ah-

Yanlış 
Kitaplar 

Yakında Mecliste Gö
rüşülmesi Muhtemel 

.ıdaarı:ı Veklli Hasan Ali Yücel 

şidatı Devam Ediyor <Yazısı3üncü.sayfadar 
. Bern: 2_7. (A.A.) - Reuter a- ı faallliyeti bile hafif bir durguıı- D a h i l ı y e 
ıansı bı1dınyor: luk geçinr,ekte<llr. J3itche'nin · 

İsviçre ordusu erkanı hm'bi- 1 şarkı ile Küçük Vasgesler . Al- Ve k ı• ı •ı 
yesi. üç Alınan tayvaresinin dün manlar tar<ıfından y<ıpılan ufak 
Neuf Chata istikametinde hudu- taarruzlara sahne olmuştur. 
du geı;tik.lerini ve İsviçre maka- v 'Diğe.r taraftan haber v,erildi- Ad a n a ' d a 
malına teslim olduklarını haber vıne gore, No Mans Land da ıki 
vermektedir. Bunlar mevkuf tu- kilometre iJerliyen Fransız keşif 
tulmaktad:rlan kolları bir Alınan keşif kolu.na 

Faris, 27 (A.A.) - Havas ajaın- tesadüf ctrniş~e:Mir. El bornbala-
sı askeri vaziyet hakkında :ıu rı .. taarruzurıdan sonra, her iki 
nı'a!Uınatı veriyor: mufr:ze de geri çekilmiştir. U-

f lı v ~ dol!' mumı noktai ınıazardan Alman 
Havanın ena gın,,.an ayı k danJ - oı' 1 hiç bir hava faaliyeti olmamış tuman ı~ının~- kH anda'ya 

· . . . ,. _ a:arruz prıo3-esın\..l't;::"n •atiy·en sar-
ve cephede ehemmıydli hır ha- fınaz.ar ettiğfuıo gösteren hiç bir 
dL'*l kaydedilmemi~tir. M osella- emaxe yoktur. · 
nin şarkında, Alınanlar taralıaı- Hol!lan<la ve Belçiıka ihudutla-
dan iki küçük taarruz yapıılmış rında yapılan tahşidat hep aynı 
olmasına rağmen, keşif Jroll]an vazjyeti muhafaza etmektedir. 

Faik Oztrak'ın Tarsus Ve 
Mersini Ziyareti Muhtemel 

Adaıııa, 27 ,(A.A.) - Dahiliye 
Vekili Faik Ozt.rak dün sabah 
refakatlerinde Dahiliye Müste
şar muavini, Hususi kalem mü
dürü olduğu halde Adana'ya 
gelmiştir. VekilimİZ Vfüayet hu
duduından fübaren Adana valisi 

(Arkası 3 üncü •a.Y!ada) 

Ticaret Vekilimiz 
Beyanatta Bulundu 

Ankara, 27 (A.A.) - Büyiik Mil
let Meclisi bugün Doktor Mazhar 
Gennen1in başkanlığında toplan
mış ve celsenin açılışını mütea
kip söz alan Ticaret Vekili Naz
mi Topçuoğlu 1 şu beyanatta bu -
lunmuştur: 

cİstanbul mebusu R~na Tarhan 
arkadaşımJ.ZJil pazarlıksız satış ka
nunu hakkında DahiUye Vekili ile 
Ticaret Vekfiletine tevcih ediJmiş 
şifahi bir sual takriri vardır. Da
hiliye Vekili arkadaşımız seyahat
te bulunuyorlar, bendeniz de çok 
müstacel işler karşısında henüz 
bu kanunu tetkik etmeğe imk.3.n 
bulamadım. On beş gün tehirini l"i
ca ederim.:» 

Meclis, Reisicumhur ve Büyük 
Mnlet MecUsi bütçelerine mun

zam tahsisat verilmesi hakkında-
ki kanun ltıyihasını kabul etmiş 
ve arzuhal encümeninin 25 hazi
ran 1938 tarihli haftalık karar cet
velindeki bir kararın unıumj hey
etçe tetkik edilmesine dair sabık 
Yozgat mebusu Emin Draman ta
rafından verilen takriri müzakere 
eylemi§tir. Sabık bir mebusa ait 
takririn meclisçe müzakere edilip 
edilmiyeceğine ait usul meselesi ü
zerinde geçen müzakereden sonra 
bu cihetin tayini jçin takrir teşki
latı esas.iye encümenine tevdi edil
mi~ ve çarşamba günil toplanmak 
üzere müzakereye nihayet veril - ( 
mi~tir. 1 

- !!"'!!'"""'-1• 

Güzide muharrir 1 Birinci ka
nunda makalelerini neşrediyor 
Birinci kinunun iptidasından IU• 

haren İkdam, yeni şekı.Jde ve daha. 
kuvvetli münderecaUa intişara baş

lıy.acakhr. Gazetemiz.in baş muhar
rirliğini kıymetli gazeteci arkadaşı

mız İstanbul mebusu Abidin Davcr 
dernh te etmişUr. 

Yeni baş muharrirtrniz, Türk mat
buatının en tanınmış simalarından 

biridir. 1908 denberi, İstanbuJun en 
büyük gazete ve mecmualarında, mu.
ha.rrirltk, tahrir heyeti müdürlüğü, 

baş mUharrirllk etmiş olan Abidin 
Daveri memlekette tanımıyan yok~ 

tur. 31 sene:dcnberl kalemini bir an 
elinden bırakmamış ola.n arkadaşı

mız, siyasi, edebi, askeri, tarı.hi, mJ

zahi ve daima canlı yazıl:ı.rı, tefrika
lariyJe şöhret kazanmıştll'. Onun baş
ta de.nizciJik olmak üzere ask.erliğe 

ait bütün makaleleri ve tefrik.alan 
daima. büyük zevkJe okunmuştur 

Türk gazeteciliğinde, ilk defa fıkra
cıtığa başhy:- \ mulıarrirlerden biri 
oJa.n arkada ı ıı., bu tıkralarındaJ 

milli ve vatani meselelere büyük yer 
vermiş.. a.ıami hassasiyet ve ısrarla 

takip ettiği bazı davalan muvatfak.i .. 
yelle nellcelendlrmlştlr. Buııiardan 

en yeni bir nümune olarak gecen 
yıldan beri her sene yapılmasuu te
mln etliği Barbaros lbt!failnl zikre-
deblllrlz. 

Uzun gazeteciUk hayatmda daima 
dürüst, dalına mUHyetJ>erver, dalına 
hak ve hakikatin müdaftı .olarak ea
lışmış ve milli mentaatıeri her şeyin 

İlıdam Başmuharrlrll(lnl deruhM eden 
İstanbnl mebnso Abid.in Daver 

fevkinde tutmuş bulunan arkada.şı~ 

mız Abidin Daverln İkdam başmo

lıarrlrllğinl der'ubde etmesi okuyd• 
cularımızın memnuniyetini celbede
oeğinden şiiphe etmiyoruz. 

Arkadaşımız Şükrü Ahmet te ay
rıca neşriyat hizmetine İkdamın di
ğer sütunlarında devam edecektir. 

Finlandiya- Sovyet Rus 
Münasebatı Gerginleşti 
Sovyet Notası Tetkik Ediliyor 

Finlandiya S. Rusya Arasında 
Muharebe Yakın Görünüyor 

Helsin·ki, 27 (A.A) - Fin:lan
diya istihbarat bürosunun ver
diği hır habere .göre, Kabine sa
at 11 de iç.ima ederek, Finlan
diyanın Moskova e1çisi Baron 
Koskinen'e Molo'.of tarafından 
verilen nota !hakkında müzake
relerde buiunmuştur. Bu notaya 
yakında cevap vetiılecektir. 

Moskova, 27 (AA.) - Finlan
diya orta elçisi, kendisine Sov
yetlerin protestosunu tevdi et
mi~ olan B. Molotof'a keyfiye
ti hükiımetine iblağ edeceğini 
ve talimat aılır almaz cevap ve
receğini bildirmiştir. 

Helsinki, 27 (AA.) - Askeri 
makama!, RU5)'a - Finlandiya 
hududc,mda bir hadise ç~ 
olduğu suretindeki şayiadan a
demi malümat beyan etmektc
di,ıjler. 

Mask.ova, 27 (A.A.) - Finlan
diya aleyhtarı neşriyatta devam 
eden Sovyet radyosu, He!sinki
oı.in yaptığı yeni tahrik hareke
tinin Sovyet Rusyada derin bir 
infüıJ uyandırd:ğını bu tahrik 
neticesinde, hudutsuz bir kin 
duvan mil•letiın., kudretli memle
keÜnin tamamiyetini ilıMle asla 
müsaade etmiyeceğini s<iy.Jenek
tedir. 

iBern, 27 (A.A.) - Havas a
iansı ıbildiriyor: Rus - Fin.Jandi
ya anla~azlığı, İsveç gazetele
rinde tefsir mevzuu t.ışkil et- 1 

ı 

mektedir. Basler Naohrichten 
gazetesi, çok endişe verici bir 
sahneye girildiği fikrindedir. Bu 

(Arkası 3. üncü sayfada) 

LEii 
Dokuz Taştan Satranca Geçildi 
İnkı1ibın yarattığı sosya.J hareket

lerin başında dil ve tarih cereyanları 
gellr. Türkiye cumhuriyetinin henüz 

benü'l.: tebellüre başhyan bünyesinde 
kendine yatak bulamadan kuvvetli 
bir sel lıa.Jiude akmıya başhyan bu 
cereyanların gerek geçtiklerJ, gerek 
7ayıld.ıklan yerlerde çöküntü -yap
mam.alan imk3.nsızdı. 

Bir seli.o yaphğ:ı tahrlbat ancak su
lar !)ekUdikteıı sonra meydana. çıkar. 
Sel yatağına girer) tabii seyrini bu

lur, ondan sonra etra.f tanzim edilir. 
B-ugün ariık. dil ve tarjh cereyan

ları tabii seyirlerinde akmaktadır. 

Ancak sular durulmadan verllmek 
islenen düzenin careslzlik kartısmda 

kifayetsiz verilmiş oldniu mey .. 
da.na ya.vaş yavaş ~lluyor. Bu
nun başka türlü ve da.ha. iyi olması· 
na da Imkin yoktu. Dil cereyaıımm 
akıntısı ortasında maarif bir doklll. 
taş oyununt. benzedi. Uzun düşün· 

mlye ne zam~n 'Vardı, ne de mekin 
müsaitti. 

Bu.gün ise mesele bütün bütün ak
sidir. Taşkın dere sell yataflnı bul
muştur, fakat bu yatağ'm lstikameU 
doğru.mudur? Bu yatağa yeni bir is
tikamet vermek 13.zım deiil midir? 
Suların taşmaması veya ee,kllmemesf 
için ne gibi tedbirler alınacaktır! 

(Arkası 3. üncü sayfada) 

SELAMİ İZZET SEDEI 



BOYOK TARiHT ROMAN : 2& ı-~ 

ç OSMAN 
Yazan: M. Sami Karayel 

Kedi 
Çöp 

Ölüleri Sarayı Hümayun 
Hademelerinin Eline Geçti 

Kcdiler.n öl.üşü; gerek Şehzade 1 
Mustafayı ve gerek carjyelerı fazla 

ınüteessir etmekle beraber zehirlen ... ' 
dikleri hiç de aktllarına ge!memişti. { 

Çünkü; 7emeklerdm ıupbelenmİJ 
obalardı, nihayet lu!ndileri de ye
m.işlerdi. Iliç bir vakit ,.alnJZ baDQ'a 
yemeği hatırlarına gelmiyordu.. 

Kediler de kar~ık. yemek yemiş-
1-;,rdi. Binaeııaleyh; oıesele basit bir 
tekilde ltapanm&t gitrniştL 

Yani, ne ,ehzade Mustafanın ve ne 
de gözdeleritı..in hatırına bir ıüphe 

ıı:elmemiı;ti. 
Kedilerin 3.ni bir surette ölüş1erine 

baı;ka bir ııa.talığın sebep okluğuna 
hükmetmişlerdi. Mesele bu derece 

basitti. 
Demek; Cenabıhak· ~ehzade f.iusta

fayı siyanet eylemi.ştL Llkin bu va ... 
kayı anlamak O gün. için mfımkjjn 

değildi. 
Ne vakit ki. ertesi gün k.edl ölüleri 

sarayı hümaywı çöp hademelerinin 
eline geçti. O vakit anlaştldı iti, ye
m.eği kedilec yemişlerdir, Bunu da 

anlıyan SarıkÇ'balt idi. 
Çünkil; bu i~ aşçı yamağı da me• · 

raJı; etmişti. O da el altından takip 

ediyordu. 
Sabahlan Şehzade ll"us!afa dalre

llnden çöp almıya giden hademelerin 
oradan iki kedi ölüsü çıkardıklarını 
görmüştü. Bu hali gören yaınak der
hal Sarıkçı başının dairesine giderek: 

- Efendim; bugün Şehzadenin da
ire&inden ilti kedi ölüsll çıktı, dedL 

Sankçı, ramağın bu sözü üzerine 
aydı. Demek. yemeği ,-ememijler. 
kedilere vermişlerdL Yamağa mrdu.: 

- Acaba neden )'emeoıiilerdi.r der
lln? 

- Olabilir T& efendim;. 7m>emİ1-
lıoı:dir •• 

- Evet; olabilir-
- Görüyor.ıunıır. kediler remlf 

n ôlmllşler -
- DoğrU. Ö,.le ile l<oyı!uiwnuz 

ıehirmil-- ........... . 
Yamak, gitti. Sankçt da tut 'tara

lı topladL SoJuiu Kızlar atasının 

dairesinde buldu. 
Kızlar ağasına meseleyi anlatb. A· 

damcağız ~aşırm11tL Demek, Cenabı 
hak şehzade A1usta:f1171 ölümden si;ya
net eyliyordu. 

Kızlar ağası, Sarıkçı ya bltııbeo: 
- Ee, şimdi ne yapacağlZ ağam?. 
- Kolay efendim. hekim başının 

dairesinden bir avuç daha baldıran o
tu alacağım .• 

-Fakat, bu sefer baıeya;ya ıw,.ma-
ıınlar .. 

- Evet. 
- Ispanaklı böreğe konmaz mı bu? 
- Konur efendim .. 
- İyi ya; şehzade Mustafa ıspa .. 

.o.aklı Qöreği çok. sever_ On~ içine 
koydur .• 

- Baş üstüne efendim; ... 
Kızlar ağas~ bu işe hayret e1miı

ti. Derhal Mab Firuz Sultanın daire
sine gitti. Ve meseleyi anlattı. 

Valide Sultan da hayret e!mlfti. 
Fakat; zehir olduğuna memnun ol
muştu. Bu sefer olmadı ise; bir baş
ka sefer, !r.fustafa71 öbür dün;aya 
götlırecckti. 

Sarıkçı başı; Mah Firuzun tama... ı 

miyle gözüne gi.nnişti. Demek bu a
dam canla bafla çalışıyordtı. 

Bir gece; Sultan Ahmet. Mah Fi
ruzun dairesine geldi. Padişahın ca-
111 sıklorulı. Sinirli Wduğu eörillü· 
7ordu. 

Bir aralık. Mah Firuz sordu: 
- Arslanım; nedir gene bu siııl

ı:in "! - Kim caııuıı slktı?. 

Sultan Ahmet, Jınlrikaten sinirli i
di. Veziri azam, serhadde ol.{ıfırıgu ci
helle yerine vekil olarak koyduğU 

Sadaret kaymakamları arzusu veçhi
le idarei ümur eyliyem.iyorlardı. 

Kaymakam; saı·ayı bti.nıayuna baat· 
mıyordu. İhtiyaçlarını eünli giinune 
tatmin eylemiyordu. Her taraftan 
şıK..ıyetler variJl.. 

Sultan Ahmet, Malı Firuzwı söz· 
lerine oevap verdi: 

- Sultanım, nasıl canım sıkılma

sın? •. Bu, Sadaret aymakamı deni

len heriflerden çektığinuz nedir?. Bil- ı 
mez misin?. 

Deyince, kurnaz Malı Finız_ derhal 
k.enuını toparJ.adı. VP., kaymakamll
ğa, kendi adamı olan Sarıkçcyı ya .. 
mamak için mukabele etti: 

- Arslanın1; ne üzer durunun 
tatlı canını?- Kul tayf.asına üzülmek 
gerekmez .. Biri olmazsa diğeri gerek· 
lir. 

- Kimi yapmak lamndır dersin? 
- Arslanım; Sartlcçı başı kulunuz-

dan daha emin ve sadık bir kö!eniz 
var mı? dedi. 

Sultan Ahmet, Sarıkçı başısın1 se
verdi. Fakat; bu işe ehil olup olma
dığında mlltereddit idi. Mukabele et
ti: 

- Sultanım, emin ve sadık bir 
bendedir. Fakat; Umuru devleti te<.1-
vir etınekte mahiT bir kişı değildir. 

- İki gözüm arslanun, emin ve sa
dık oldul.... sonra. üınuru devletJ 
tedvir etmek kaiidir. Cenabı Rabb(il
Alemin ona hAm.i ve delil olur .. dedi. 

- Ol<ur yazar takımından değil
dir. 

- Arslanım; okur yazarlarw da 
ıı:ördük .. iı sadık bır kul ols.ın.. 

- Dediğin doğru .• Sarıkçıyı kay
makam eyti;yelim.. diye ferman ey
ledi. 
Sankçı baıı, bir hamlede vezir ol

muştu. Ve, kaymakam sadaret maka
nuna er-'-o .... ..;şti. .Bu. halden ne Sar.lk.
Çlil1ll ve nıo de Kızlar ağıı>mı.n haberi 

vardı. 

Mah Firuz Sultan, mükemmel bir 
hamle yapm11Jtı. Çünkü.. eski sadaret 
kaymakamı Hızır paşa: Mah Peyke
rin adatnl idi. Bu, herifi atıatm11, 

kendi adamtnt yerine getirm.Cıti. 

Mah Firuzun sevine-ine payan yok
tu. Çünkü; koskoca sadaret kayma
kamı 'Hızır paşayı atlatmış, kendi 
bendesini o mevkie getirmi$ti. 

Sabahleyin, r -ıkçıbaşıya vezaret 
fermanı tebliğ olunmuştu. Fakat; fer
manda şöyle bir Kayıt vardı: 

- Eslatı misillü ve hilatı arzuyi 
padişahi hareket eylediği takdirde 
başı kesilecek .• 

Sarıkçı vezir olmuştu. Bu işe, Ku
lar ağası da memnun olmuştu. Çün
kü bir bendeleri vezirlik mevkiine 
gelmişti. 

Mah Peyker; darbenin,.aereden gel
diğlni anlamışb. Hiç ses çıkarmadı. 
YaJnız, Hızır Paşanın kellesini kur
tarmakla kaldı. Yok.sa, zavallı Hwr 
Paşanın kellesi gidiyordu. 

Mah Peyker; b;!r halde Sarıkçıya 
bir oywı oynıyacaktı. 

Şeyhulisliı.m: Sun'ullah Elendi; f!V

velce, Padişahla divanda münakaşa 

edip çekilip gitmişti. L3.kin, çok geç .. 
meden padişah bu zatı gene şeyhü
lislamlık mevkiine getirro.işti. 

Çünkü, Sun'ullab Efendiyi gerek 
halk, ve gerekse ulema "- rical sevi\ 
yordu. 

Şeyhulislamı.n bllyilk nüfuzu var
dı. Sultan Ahmet, bu nü!uzdan geri 
duramazdı. 

[Arkası var] 
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Sf'lma, nisanlı veya kocanm 
kot na girip rahat rahat, endi
şesiz, kaygusıız yürümesi ne ha
rıı<c.lade bir ş<!'J dıye düşündü. 

Ve birden ürperdi: •Beni Pcr
tevin kolunda gören:ler ncyınlım 
sanlr~ar!• 

Per'evin kolunu s1.ktı ve ona 
~o· "öı-ünmek islroiğl için: 

- Asıl gti7.el olan ME'like d~ 
di. Bu 11ece d'kkat ettin mi ne 
kadar güzel.. Bazan ona bakıyo
rum, onu dinliyorum da aklıma pe 
ri ma$ı>:"ları _ge!iyur. Bir peri çık
mış: •güzel olsun• dem!ş. Bir baş.. 
kası: •Akıll: olsun. demiş. B:r ü
c:üncü'Sü: cKeman ca.!sın. demiş ... 
!Perilerin. e!iııdiı yuğurulmuş bir 
kadın ... 

Pertev: 

- Evet dedi, s~n'atkiir kadın ... 
Sonra gazino tarafına kulak 

verdi: 
- Dinle bak Semi, Orphı\s'nin 

o canım bestesini fokstrıcr.ıl~tır -
mışlar. Öyle değil mi? 

Selma -an'.adı, Pertev onun!a 
Melikeden konw;mak istemiyor
du. Buna ·biraz canı s kıldı ... Bu
na rağ.men o geceden iyi bir ha
tıra sakladı. 

Pertevin ·hakkı yok d-eğllii. Bu 
sene rlaha az hareketli, daha az 
neşeli, daha çok sinirli idi. Uy -
kusu rahat değildi. Gece:eri dört 
beş kere uyan:yordu. 

Geceıler de ~k sıcaktı. Kalkı
yor, açık duran pencerenin önü
ne oturuyorou. 

tsı ... höv l" bir !iter<'. ,gece va.rı-

Finlô.ı:dzya 
Sovyet 

• 
Türk- Rumen 
Ticaret 
Anlaşması 

Şirket V apurlarındakiJFransız Rejisi J h ti l ll f l ••• 
H ı •• 1 K Jk k Bol Miktarda 

opar or.1er a aca Tütün Alıyor 
Dün Gümrüklere 

Tebliğ Edildi Şehir Meclisi Dün Toplandı Polonyaya Gönderile Tü
tünler Müsaderen Edildi 

Türk - Rumen ticaret 1111laşma
sı ciün güııuukı.ere tebliğ edil
~.ır. 

)cll.i ar.ılaşma 21 Teşrinisani -
den itJoa.ren mer'ıye,e g~tir. 

Bu bır ticaret tediye an.aş
ması ile Modis viwnd,aen i· 
barettir. Anıaşmaya giıre R<>
ma.nya menşeli bazı mal.ar için 
her mal hesabına ayr ayrı kon
tenjanlar göster~tir. 
hunıkOJ..ua c~y~ ..... D~ - J 

!arı se.ı.ü.oz, her nevi odun, keres , 
te, mevaddı ·kı.myevıy<? ve tıU:ıı
ye, mahruk<l<, her nevi maueni 
y acglar ve asfalt. 

İstanbul şehir meclisi dün de 
topıanmıştır. Üsküdar 22 ci okul 1 
içm ist.mwik edilecek yerlere kıy-! 
met takdi.r etmelr. üzere muham- 1 
min seçlımesi, be-led.yee<> .lwutiırı
lacak cena;:ei.ere ait taLmat.ıı.a -
men.in yedinci maddesinin ,adi
li, ücretli memur ve müs' ahdem
ler biriktirme ve yardım sandı
ğına giriş aidatı olarak kesilen 
paranın iadesi Gazım gelip gelıni
yeoeti, Kurhağ•·lıder<nin tathiri 
ve mecra tamlratı için y;ıpı!.ması 
k.;:Jü edilmiş olan 1500 lira.ık 
mü.ııakalenin kabulü uygun gö
rüldüğüne dair mazbataıar ait 

Roma.o.yanın diğer malısulkri 
içinde, ba~ta m.sır ve huıbuoat 
olmak üzere hususi kayıtı.ar ka
b;.ıl edilm!Ştir. Bu emtıa Turkı -
yeye ga.<:<:el'i zaman Türk.iyede 
ınt!r'iyette ıl:>wunan umumi i.iıal 
rejiınene göre ithalleri mümkün 
olacaktır. Anlıı;oma bir senelik
tır. 94J senesi eydi! ayı içınde ıki 
hükumetten biri anlaşmanın tem 
didı ~n mÜra{"aat etmezse an -
!asma sakit oıncaktır. Yine an
la<maya göre iki memfoket ara
sındaki ticari münasebe'lerde 
menşe şahadetname~i ve Jilirmg 
esastır. 

i Pasif Korunma 
1 Dün Vilayette Bir 

Toplantı Yapıldı 

___ ..,,,_ __ _ 
ViLAYET 

f'asif t.trı.r.ma Kcmisyonu 
l opl ,_ndı 

Vilayet pasif kc.mn.ma komis
yonu oün vi.r.ye~te Va.i muavini 
Ha'h'.ığun reisıiği altında topian
ınr,tır. Toplantıda pas'f korunma 
ta .• ımaı.n.arnes.ı.nin haıKı.n. anııya
bi·l-ereği ~ek:lJ.e tadil eı!Lmesi, bu 
işle u~ak üzere mahal:eler
de mümessill:ıer tayin olunması, 
L ... L. .J. .. .,.t\....arın 101r an evve.ı. ikma
li kararlaşm.ştır. 

---u<>----

BELEDiYE ---------
Ekmek Fiat na Zam Yapıldı 

Yali muavi.n.i Haıliığun reisli
ği altında toplanan pasif koMın
ma kom'ı;yonunda teşekküllerin 
mümessici~z:i, kaymakamar bu -
lunınuştur. 

Pasif korımma talimatnamesi 
bes yüz ıbin ırı.üsha teksir edilerek 
kazalara !evzi olunacak, aparlı -
man. mahal1elerde pasü korunma ~i ile uğraşmak üzere mümes
sisler seÇilmesi, bu gibi yerlere i
cap eden malzemen.in dağılması 
dün.kil toplantının kararları ya
ıundadır. 

DENiZ 

Almanyadaki Vapurl~rımız 
Almaaların deniilerde maym 

harbini şiddetlendirme.eri üze -
rine Doğu, Egemen ve diğer va
purlannuızıın memleketimize ge
tirilmeleri tekrar şüpheli vaziye
te g!.-miştir. Alakadarlar lbu mayn 
lxı/i!lugunda vapurların den:ze a
çılmalarını tehli:keli görmekte -
dirler. 

Olduklan t'Ilcümeclere havale o
lunmuştur. Bu esnada vali şun
ları söylemiştir. 

- Azadan Hayri raha:s.ızdır. 
Hatır.ı.nı sormak üz.ere iki arka
daş 1'eçellın.. 

Azadan Hüsnü ve Rrıan:n has
tayı ziyaret etmesi kararlaşmış
tır. 

Fuat HU!ki, Şirketi Hayriye -
nhı vapurlardan lopar örü kal-
dırması içi:n riyaset makamına bir· 
ıa.l<nl" 'verm;ştir. Ta.Jır.r tetk;lt 
edilmek iızere makama lıa,·a!:e ol
duğundan rn<<:lis dağılınışwr. 

Cemal Hüsnü 
Polonya Sefirımiz Dün 

Sabah Geldi 
P0Jo117a .bJpllntleaberl a •n,..._ 

da bulwııuı Vaı:JOY& Bü,-ük Eic>lmla 
Cemal Hiisnü. dün sabahki ko.ava.n
sl7onel tronlyle ıehrlmlı:e ırelmitlir. 

Cemal Hüsnü,. istasyonda doiruca 
Parkotele ı-1tmi.t 'Ye hüküm.etle temu 
ebneden evvel beyanatta bulwıam.ı
:r&e2imı lfarel ederek sadece dün 

aQa.m An.karaya J'ideceiinl .aôyle
miştir. B. Cemal Hüsnünün Fran""lıı'la 
ll:u.ruJan Polonya hükü..metl nHillne 
elçi olarak gi.dlp ptm.yecefi Ankara 

tema••an ~tlum.de belli o1acaktır. 

Fransız .rejisi meınleketinı±ıden 
mühim mik.arda tü,ün almalt ü
zere bir münakasa açmıştır. Bir 
çok tütün. nümuneleri Fransaya 
gfuıderiınii.ştlr. Netice bugünlerde 
ıbelli clacaktrr. Fransız rej:.siııin 
en aşağ; 500 bin '5raak tü.ün ala
cağı tahmin edilm.ek.1edir. 
Diğer taraftan Pclonya harbi 

b~lamadan evvel Po:Onyaya gön
denlmiş olan Türk ıü~t:n.er:nin 
yerlerine vardü:Iarı fakat sonra
dan A.manLar La.rafuodan müsa
dere olundukları anh.sılınışt:ır. 

Türk tücca.rlarınıo bu malların 
bedellerini na.;ı• a: aca klar: .belli 
del'ild:r. Hükiımetiıniz bu hıwıs
ta te!.kikleryapmaktadı.r. 

---ıo---

GÜMRÜ< 
Kaçak l:.şya Getirmak 

lstadilar 
Evvelki gün Köstenceden !:ima

m=a gelen Daçya vaJJuru yolcu
larında.n }lıardiros ve kansı An
nanın vaziye lııden şüphelenen 
gümrük muhafaza memurları mu
ayene memuru vasıiasilıe eşyala
rını ve üzer~e.rini aratm.şlardır. 
Aramada eşyaı.ar arasında ve ka
n kocanın üzer .erinde 10 pal'ÇB 
ipekli kadın !bıuzu ile masa örtü
sü ve birçok para çantası bulu.n -
muş. ur. Suçıw.ar adliyeye tes.ım 
edilın.şlerdir. ---o---

1E.KOHOMI 
iNHiSARLAR 

idare Yeni Binaya 
Taşınıyor 

İnhisarllar idaı-esinin Ömer A
bid hanındaki kun'.uratı yı:l:>aşın
da bitmektedir. İdare ö.nümiizde
ki ay yeni tutulan rıh!:m cadde
sindeki Alemdar zade hanına ta· 
şınmağa ~•yacaktır. 

Tiflik 'ia Yapağı Tac:rıeri 
Bir.igı 

Tiftil< ve yapağ: tüccırr!aımıian 
mürekkep komisyon dün. son ıop
lantısını yapm~ ve b.rlik nizam· 
namesini tamamen h:ızırlıınuşiır. 

•~ .zaııın.ame tasail< ıç..n. \< oıui
kte göı:ıderLmişlır. Binik, t.iltık 
ve yapağı ihr.aıcaıını 1eşklıaı.ı:an
ı:IJ.rac a)< tı.r. 

_ -<>--- l Kurnaz Bir Hırsız Yakalandı 
Belediyede toplanan nam k<ı

m.6y-OJ>U un f.atlarmın son gün
lerae yük.>elm~ o.duğunu nazarı 
itibarl alarak ekmeğe on para zam 
y ... ·µmı.ş . .ıı·. Bu sar..ruıı.an ı il.Jaren 
ekmeğin kilosu dokuz otuz para
dan oa\i.acaktır. 

Vaı:>urlann İskajerak boğazın
dan geçirilerek şimal ta.raflardan 
getirilmeleri düşünül'.mektedir. 
Kat'i karar bugütilerde verilecek. 
tir. 

MO TEFE R R 1 ( , Polis; dün çok kurnazca, _ame-

Esnaf Cem. iyatleri Mu~ıerek j rikanvari <hırsızük yapan b:r sa-r bıkaııyı yakalamıya muvaffak 

ld L" ı· T 1 d o.muştur· ara r,eye 1 Op an 1 Sı.kı ;_;min.de olan tıu adam, 
Değirmencilerin un. füı~lannı 

mütemad.yen yükseltmeltri na
zarı dikkati cefüetm:ştlr. * lslanbuı Va.i ve :Belediye Rei
sı Lıltfi K!rdar dün konservatu
var:n va!Jı kısrr.!nı g€zmiştir. * Balıkçc!ar mazotsuzluktan şi
kayetçi idiler. Beied,ye ilk par.i
de 40 ton mazot tedarik ederek 
balıkçılara da·ğıtrnış.ı.r. 

Kar.a:iz .. s} on ft.ütehzssısı 
Ge'.di 

On sene evvel İstanbul kanaltzas
yon ıes;satının plin ve projelerini ,.-a
pan Alman mütehassısı profesör E
au.aı d \t ud duıı ~bahki ekspresle 
Bcrlin!Un relmlşlir. Profesör, Anka
ra kanalb:asyo..n plinlanıu ,-apnıa.k 

lc:in çaiJrddığını, bu akşam bükü .. 
me' merkezimize ı:iderek işe başlu'a
caCıru ııöylemişlir. 

Ekspres ve ltoavanstyoııel trenleri 
s-ene Avdupada büküm süren tiddeUn 
klf yiisündeD üo .saai kıul&r ırecllun!ş· 
Judlr. 

sından filayli sonra, penceresinin 
önünde otururken bahçede Per
tevi gördü. Aşağ; bahçeden geli
yordu. Kunian çıtırdatmama:k 
için hafif basıyordu. Ayağında 
lastik iskarp:nler vardı; ayak se
si duyulmasın diye tenis iskar
pinlerini giymişti. 

Selma Pertevin Melikenin ya
nından l(C<.diği.nl anladı. Herhal
de geceleri asağı bahçede i!lk defa 
buluşmuy;orlardı. 

Geceleri, ıbelki de her gece, 
Per.ev yavaşça evden çıkıyor, ka
ra!! 'ı·klarda a'ağı bah~ı-e iniyor, 
Melike ile bıııluşuyordu. Bir gece, 
yW<arı bahçeden aşağı bahçeye 
gecmek için hat boyuna ir.diği J 
zaman, ans!Zın geçen bir trenin al 
tında kaı.ması ihtimali de vardı. 
G~ kar•nİıkta, eyağı bir taşa 
çarprp dü,mesi, yaralanması, da 
mümkündü. Pertev bunları kale 
almıyor, f!fr''vor, sevgi1isine ka
vuo;uyor, onu kucaklıyor, öpüyor
du. Öpüşüyorlardı. 

Pe'l"tevin odası a1t kat•a, Sel -
man.ın, odasının tam altınd3vdı. 
Pertevin g<"l'şir..e bakarken Sel
Ttıa da ürperdi. Perdeyj siper ala-

SORUYORUZ! 

Deniı:yollan, Şirke

tihayriye Vapurları 
Kadd<öyde İmam Ati mahalle

si 15 1ıumarada Ş. Sarb lınza.si7-
Ie aldıiımız mektupta yaııhyor: 

- Deniz yolları ve Şirketi Bay-
rlye vapurlarındıkl me.murlar 
yolculara fena muamele ediyo!'
lar. F<lvakl bu memurlar ~k it
ten asabi otuyorlar. Fakat bunda 
blılm ne kabahatlml:ı var? Aca
ba "bu memurlar bölün 70\elllara 
nezaketle muamele edemezler mlT 

o&..,.aonmuıuiı mektubuna &7• 
nennepeclerek 

Soruyoruz 

rak Perteviıı ihtiyatılı yürüyüşü
.nü, ses çı·ka.rrnamağa gay;re~ e<ıe
rek b'.r gö.ge halinde Jierleyişine 
baktı. Bir aralık köpek homur -
dandı, fakat ça.buk sustu. 

Pertev köşke yak~aştı, pence
resıne sokuldu, aralık bıraktığı 
pancur1arı açtı, sıçradı, pencere
den at'.ay>p odasına girdi. 

Artık her gece, Pertev gider -
ken ve gelirken, .3elma uya.>Jıyor
du. Bazan o saate kadar uyan•k 
hlıyordu. 

Gecaeıi köşkte iherkes niha -
yet on bi.rde çekilirdi. Per'ev bir 
müddet salonda oturur, okur, son
ra odasına girerdi. İşte o zattan 
Selma.nın yüreği a.ğzına geLrıc:ti; 
acal:a ıbu gece de gid~ek mi? 

Biraz sonra pancurus ru;ıJıp ka· 
pandığını duyar, ka:ikıp pence -
reden bakar, Pertcvin uzaklaş
t.ğını görürdü. Ondan sonra da 
uyuyamazdı. Aklına hep fena şey. 
!er gelir, Per~ev hat boyuna iner
ken düşer, başından yaralanır, 
o es.nada geçen trenin al!ında ka
Jrr, pan:;a parça olurdu. 

Dalacak olsa rüyasına gene Per- 1 
teYle Melike girercii Onlar, se-

Esnaf remiyeUeri müşterek "soba kurmak,. bahanesiyle Ka· 
jdare heye!i dün Ticaret Odas; es dıköy. Beyoğ.u ve is,aı.bul sen1<-
naf şubesi müdürü Kazımın reis- le.rinde gi.rcliği 9 evi birden 
liğiınde toplanmıştır. Tup:antıda soymuşlt\1:, 
esnaf hastahanesinin geniş~etile- Evvela işe, ayın 1 1nci gcinü 
rek yeni bir bina inşası ve bekiır Kadıköyünde B. Aliıettinin e-
esnaflar.a bir barındırma yurdu a.. vinden baş:ıyan Sıtkı, gı'.ıya evin 
çınnası kararllışmışlır. beyi ta.raLnd::.n gönderumiş bir 

B u c · · ·u mektupla buralara soba kurmak 
asın r urun.u cırııg3 .üzere girmiş ve yalnız kalınca 

litihak Etti da muhtelif eşya, mücevherat 
ve paralan ça:ıp ka~tırl 

İs!atıul Bas:n Kurumu heyeti 
umumiye reisEğinden: 

Heyeti umumiyenin 23 İklnd
teşı in 1939 ta.riilıli topla.o.' ısında 
tesbit o'.unan ekseriyetle Kurum, 
Türk :&;ısın Birliğine iltihak et -
miştir. Bu iltihak kurum emvali
n.in tesis yoliyle birlikçe idaresini 
ve Kurumun bütün hukuk ve ve
cibelerinin blıfilkı>e kabulünü ta-
zammun etmektedir. Keyfiyeti 
nizamname hükmünce ilan edi-
yoruz. 

vişi.rken yakal:arla.rdı. Sırlan 
meydana çıkardı... Bu kabusla 
uyanınca da düsünürdü. Nerede 
ve nasıl bulw;uyorlar?. Bunu bir 
türlü bulamaz, tasaıvvur edem-ez, 
korkardı. 

Birini beklemek, bir şeyi bek
lemek çok üzootülüdiir. Bekle -
mek ateş:en de korkunçtur de
miş'.er . .3elma da bekliyor ve ya
tıyordu. Halbuki onun bek.ediği 
ne bir kimse idi, ıne de bir şeyd.i. 
Beklediğini o da !bilmiyordu. Per
tevin dönmes1ni beklemekte ma
na yoktu, gitmesini gözlemekte 
mana olmadığı. ıri.bi. Halbuki Sel
ma bekliyor ve beklediği saatler 
uzadıkça uzuyordu. 

Yaz geceleri çok ·>ıcak ... Gül
ler iııadına buram t-'.ıram koku -
yor ... Uzak'an denizın haf:f se
si duyUluyor. Selma yatağında 
dönüyor, kız.~ın çarşaf!a.rın;n se
rin bir yerini arıyor. 

Gözlerinin önünde hep Pe:r -
tevl" Melike var. Onları yanyana, 
başbaşa, kucak kueağa görmek 
zevkiie mesro'uvor, bu sarhoşluk 
bir iksir gibi damarlarına yayılı
yor, onu sınir1endirlvor, atlıya-

Polis bu sab.kaılıyı n.ihayet 
dün L:?ı:eLde Mesihpaşa apartı
marunda birisinin odasına soba 
kurup avize takt;ğı vakit avize
deki parmak i:ı:lerinden tanımtş
lardır •. 

Nihayet kendisi Galatada 
Kova! sokağında Budapeşte a
parUınanında yakalanmı~tır. Met.. 
resi olan Hastbe nattıI diğer 
Melahat da tutulmuştur, 

Çaldığı eşyaları satm alan 
Hamdi isminde biri de ele ge
cirhlmiştiı-. 

cakmr; gibi gözleri yaşanyordu. 
Ertesi günü Melikenin yüzüne 

baktığı zaman, kao:mn gözlerin
de garip .bir parmaklık gö:iir gi
bi oluyordu. Bazan ibu gözler yer 
yüzünün •bütün zevk~·erini iç!ne 
almak ister gibi aı:;ılıyur, sonra 
sanki esrarını anla1maktan kor
karak kapanıyor, yf!fe bakıyor
du. 

Selma dikkat ediyordu. Mcfü
kenin dudakları her gün biraz da.. 
ha >n...--eJyor, biraz daha kızarıp 
nemleniyor; yüzü biraz daha se>
luyor ve soJdukça güzelleşiyor
du. 

Melike bazan öyle dalıyor, :bam 
baska bir alemde y~armış gibi 
onlardan öyle uzaklaşıyordu ki, 
Selma: 

•Nereerdesiniz? .. • diye sor
mamak için kendici güç tutuyor
du. 

Ey liıl girdi. 
Havalar gene güzel, geııt> sı -

cak ... Yalnıı 1(Ünler çok avdınlık, 
<'Ok berrak değil arbk. sabahları 
sisli, akşamları rüzg-irlı oluyor. 
Lodos ser~ esiyor. 

(ArlrllSl var] 

Huduttaki son hadise• 
nin yeni bir itiliifla 
izalesi mümkün olduğu 
gibi bu hareketin bir 
}'iD- Sovyet harhi io 
ueticdeı:ımesi ihtimali 
de vardır. 

Yuan; ETEM İZZET BKNJC.a 

Bu sabahki te.graf haberleri 
SO\o .J e~ ... ~j' a ile ~ u......ııd.ıy ıa aı·~n
aa. :.on za.m.c..~ uo..z ;·aıı:;ıımış 
ve auıgıın..a~ gı.oı ı:uruıen ın
tııafıı v..zıyeıın ıeAfar ve bırden· 
b.re b~ o<Jn.ı.rnrucu bır sur'aııe had 
bir sa.uı.aya gıru.gu:ıi gos~mek

teclir. 
t;;ovy<ıt kaynalclannm iddiasına 

göre bu had \'az•yetin iımili Fin
ı.uıdıya (opçusuaur. Huduı boyW» 
dakı Sovyet asker1e.ri F,n topçu -
!a.rı!Lll yedi defa ateşine marU3 
kalmışla.rdır; fakat, daha ev -
velden mu.k.abe:ede bulunm& • 
mak emrini aldık.lan için karşı -
lıklı ateı açınam.ışlardı.r. Şi;ndi, 
.3ovyet hükUn:ıeti F'in.andiyaya 
v..rdiği bir nota ile Finlandiya kı
taatmın hududdan yirmi beş ki· 
lometre derin'.iğinde geriye çekil
mesini i.s emekte olduğu gibi Sov• 
yet matbuatı da Fin hükılm.,'ine 
ve tahsisen başvekilinin şahsınııı 
karşı ateş püskürmektedir. 
Küçük Finlandiya.n:n bi:yük .3ov-

yet Rusyanın .Ou talebi karşısında 
nasıl b:r hatlu hareket takip ede
cef(i veya ettıği hakkında bu sa· 
tırıan yauiığım:z dakikaya ka -
dar bi.r haber gelmemiş olduğu gibi 
hadisenin 1''inlandiya kaynaklan 
!arafından nasıl nakil ve müdafaa 
edılıni.ş olıiuğuna da muttali de
ğiliz. 

Finlandiy3 hükümetinin bu toµ
çu ateşini talimler esnasındaki bir 
hataya atfederek ve bir tarziye 
veya ölenlerin ailelerine tazminat 
vermeyi kabul ederek önlemiye ça. 
Iı.şması bittabi ilk planda beklenen 
bi:- hareket o'.u.r. Büyük bir Dl€Cbll'"' 
riyet duymadıkça 'Fin hükı'.ımeti
niTI hududdaki kıtaatı yirmi beş 
kilometre geriye cekeceğine pek 
ihtimal verilemez. Fin:andiyan:n 
müdafaa hatları hemen hudut üze
rindl"!l başlamaktadır. Bu hatlan 
vinni beş kilometre derinliğinde 
terketmek bu kücük d<:'V1etin mü
dafaasını zayıflatacaj!ı gibi belki 
prestij nok1 asından tek taraflı 
böyle bir ~edbirin efkarı umumi· 
vede de iyi tesir b•nkıııam"S•Nh:ı 
da endi•e edilecekt;r_ Bu itibarla 
.Fin1a,..nTvatı·TI l--ar i"'n t~~~~- n:ı 

hududdan askerl•rini mütekob· len 
~erive ~kmek hususunda muka
bil bir tekili yapması muhtemel -
dir. 

Ancak, hadisenin mahiyeti ne 
olursa olsun vazivet vahim telak
ki ı:dl:ebilir ve bu ihtilatın mü
sellah bir Sovyet - Fin darbesine 
müncer olabilmesi mtimalı de 
düşünülebilir. Sovyetler Finlan -
divadan is' edikleri üsleri işgaılde 
bilhassa musir ve muannid dav· 
randıklanna gore er ve ge.; bu 
maksadı tahakkuk ettirmek isti -
vecekleri aşikardır. Ancak, bu 
tahakkuk tarafeynin anlaşabile -
cei!i esaslar üzerinde vukua gele
bileeef(i .gibi Finlandivarun mu
kabil ısrar ve fedakarlıktan u-zak 
hareket tarzı neticesinde cebri biJ. 
~~al mahiyt>tiTii de al:tbilir. Eğer, 
Sovyetler Fin landivamn mu~a • 
ke~ ve aııla«mo vo1uııdaki vazi -
yt>tı,,_,.;,,den ü..,,irli kl'STI';• bul11 • 
nuyorlorsa bu!!ilııkü hadise fill 
ve mii.-hir 'lı•re-ket't>r'n ml'S'ulive
tini Fin'li.nd"'av1 t•r1ı-e'mek 'ba • 
°k'mmdaıı da """' di'kkote sa'<'an 
bir rol ;f" f'd<>bilir 1d, 3nV'I'"' Fıt9< 
va taı:ı>fı"1ian bu volun tf'r(:ih edi· 
lin edihniVP<"el!i rl • viT"' uek J<.s:ı. 
bir n"'•n mesafesi ici1'de avdın
lanacakt•,. 

ETEM f"7.,..,..,. ,..,...~,,,.. 

(~""' 'r.o1..,.,.. .. .p.ı."3T'I' 

SUrpııoon ffez,rlı1'nda 
Kabirler Açıidı 

Du.n belediyece Sürpagop me
zarlığında bir t-espiti delai! yap
tırılmıştır, 

Bunun için AsHye 10 uncu 
hukuk hakimi yanında Be'.ediye 
avukatı Hasan Fehmi, mühend:S 
Emin ve tılbbı adli B. Enver Ka
ran dduğu halde eski rneza.rl ğa 
gidip bazı kabirleri açtırmı~lar
dır. Açılan kab:rler:n fotoğrafları. 
da alınmıştır. Neticede oradfiki 
garaj ve pazi~o ile 1 2 dükkar-ın 
kiliseye ait olduıtu an.laşılm!i; ve 
bu kıs:m Bele-:liyenin yerioderı 
ayn tutulmuştur. Bu suretle ön 
kapı kapanacak ve Fransız has
tahanesinin antresi arka kap; o
larak Jrnllsmlacaktır. 
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.__ ........... _ __.I Birçol{ vatandaşın ölü-'~ 
M ... d 1 UJ e. 

Dem de eli kttaimda:J:ır, buıiin. mü ne sebep olan inhidam 
Polonyadaki Alman 300,000 İtalyan 

T h .d t G • Askerine Kış 

yarın ve '°k çok on. Oll bet gUD &OD-

ra. 

* Bilmem l"Ördiı.nüz miı? Bakl& cık-
mı·s. ta-ze baki&.. Hem de Jf"IDJ'~ll, 

körpecik? l\Ja.i:baref.n tadına bak.
madun amma, bir lokanLad.a bakan
lan c-ördü.m. fen delil dl7orlardt. 

1 
Dün Ağırcezada Muhakeme 

Topyekun Harbin 
Akisleri, Neticeleri 
ingUktt bükiımeti burun ı\lınan• 

ya ihracatına konacak ııbluka) a alı 

beyannameyi, celtn t.cl&ra( haberle· 
riDe .{ore k.abul ve ne rt'yliyec<'ktir. 
. ·azi Almaıı.Ta bab.rJyesl ve)a hava 
letleri, ia77areleri va ıtaslyle Şımal 

denlzlne, in.pıt.ere adalarının etrafı· 
na, Ta:rmll .a.ehrl afızla.rıoa .kadar 
cJOküle11 mıluıate:;lı mayınlar yüı,Uıı .. 

a şı a ının a yesı izni Veriliyor 

1 

A.Jr~ kadın, çalı, paUıc-an cibl :ras 
sebzelerinin henüz arkalan alınma
dan laoe vo JtfÜ balr.larun mo7dana 
pir:ması, anl&Şll&n, bu yıl bQ'an hı-
7ara, dom.at.e ... ı domaıese bvqta• 
racata benz,7or. 

Edilenlerin Anlattıkları .. 
Bundan bh müddet -evvel Yenişe-

hirdc bır ap.;ı.rtın1anm çbkmesi ve ba
z.ı kimselerın Olüp, bazılaruıın da ya
ralanmalan ile neticelenen inhidam 
ha.du.e.s.i muhakemes.ı.ne dun a&ır ce
zada devam olwunU1tur. 

hane Dikımevı \Lıı;;talarından 

dUn adliye) e verilmiftir. 
CeW 

Bu Tahşidat Romanyayı Kor
kutmak İçin mi Yapılıyor? 

Londra, 27 (A.A.) - Havas a· 
jansı bildiriyor: T:mes ı;.ı.zetesi, 
Bratislavadan aJdıj?ı haberlere 
a fen, Şarki Slovakyarun askeri 
mmtakasında, Polonya harbinin 
bitti~i zama.ndanbeıi h'ç görül
memiş der~e faz1a alma.n kı· 
taa tına tesadüf eıffdiğini yaz· 
maktadır. Kıtaatın çoğu. Karpat 
Ukrar-yası smırla:uıda. Şark hu
dudu boyunca tahsit edilın'ş!ir. 
'Müşahitler, A!man lntaat:nııı bu 
mıntakadaki ~vcudi'vetini, K~r

patlaraltı Ukranyasına karşı hiç 
bir taarruz harekeıti:ııe ~meme
si i<:in Rusyırya bir ihtar "'k
ll;nde !elakki ediyorlar. Bu lota
atın tahaşşildii hakkın.da, şimdi

ye kadar ne Alınan bükümeti 
tarafından, ne de Sfovak hükıi· 
me ; taraf.nıbıı hiç bir resmi be- 1 
y.anatta bulum.ılmamıştır. 

Esasen bu lctaat ö • ~e beliniz 
bir .şekilde geliyor kı, halkın te
Jaşa dÜşmesine imkan yoktur. 
Yııln12 ge1iş"eri haberi sür'atle 
yayılmakta ve .31ovakların ifti
rakçıJık a'.eşini alevlendirmek'.e
dir. Bwl!H", Macaristaıııın zaptet.
tiği arazinin ıs irdadı için Al· 
manyadan yardım ı;ıöreceklerine 
da:r darak, eylüı ayında kuv
vetle hüküm surır.üs olan ümidi 
terketmiyorlar. S:Ovak ahalinin 
en mutedil unsurları bu vı::ziye
ti Rusyı:ya karşı bir ih ar şeklin· 
ce telakki etmenın ak:a yak:n 
geldiği, yahut, hu kıtaatın. Ro
manyayı korku'.mak ve daha 
müsait şartlarla bir ticaret mu
ahedesi irnzaJamaı?a mecbur et
mek için yDpılan r.avret"ere var
dım maksadivle talışU edild'.Jii 
zannındadır:ar. 

Finlandiya - Sovyet 
Rusya Münasebatı 

(Dastarafı 1 iDcl u,.vfada) 
gaze'e diyor ki: 

cHak.iki bir il!timatom mevzu· 
ubahJs olmamakla beraber, Rus
yanın hattu hareketi, bu sefer, 
b :öflen zivade h.arbe müteveccih 
göriınmek, edir. 

K oper.hag, 27 (AA.) - Poli
tik nman HelsirJti gazetesi, Kl· 
zılordu muhafızlannın, bu gün
lerde Finlandiya hududunu geç· 
ti..k1eriııi Ye Fin asker'eri tara
fından püskürtü:dük.:er:ni, ihti• 
razi kayıtlarla haber veriyor. 

K ztlordu a&keri tayyareleri, 
Carelie satıilinde hergün kc~if 
uçuşlan yapmaktadır~ar. Bun
bırdan b:r ço~un. Fin hava 
dafi ba'arya.!&rı taraf•ııda.n. dü
itirü~ü söy:enmtktedir. 

Helsınki, 27 (A.A.) - İyi ma
h1mat a.:.makta Q.R.II Finlandiya 
mana.fili. dünkü hiruseler"1, Fin
landiyan •n Sovyet mutrub:ne 
arşı göstenruıkte olduğu muka

vemc i kırmak maksad:yle bun· 
dan ıböyle Moskova tarafından 
Fııiandiyaya açılacak o-an şid
deLlı •sın.ir• harbinin mukac• 
d em.·si ni teşkil etmekte <iduğu 
muta. asınca hulunmak!adır. 

Resmi mahafı~ Finlandiya'nın 
vaziyet:nin mütnddi• dcfa'.ar i· 
zan ve teşrih edi.:n'J< o!duğunu, 
bu vaziyetin şlmd;. e kadar te
beddül etmemiş bo;;und~ğunu ve 

Dün Akşam! 
Tahtakalede 

Bir Han Yandı 

6 Kişi Yaralandı, 
Yan g ın Şüpheli 

Görül ü y o r 
Dun •Lt&m ııaal 5·5.30 raddelerln· 

de Tahtakeltde, Tabtakale aokajm. -
ela 40 numaralı Baltacı banıada ani ola 
n.lr. bir 7.....,,. çıkJlllŞ d.erbal ~et.ifea 
ıu·aiyenln bütün ih&Jmamına rajmen 
ual s .. ~o a kadar devam et.m.ş ve haa 

&i.mlleo ya.nmışar~ Y&DllD esnasında 
•ukua .relen çöküntüler arasında ka

bn bu-kaç ılvU ve llra.l:J'e neferi en.kas 
altuıdau z.orl& kurtanl&bllm.işler ve 

derhal 1ı:ıstahane7e kaldırıhr.ıı;lar -

dır. l aralananJar arasmda. itfaiye u
mum ınudür muavini llam:li To 'lJ' 

Ye ırup ımirl :ismaU Koca da vardır. 
Di~erlcrl wıJardır: }ballan Mw.la!a 
Davul< u, 441 Yw.ul, 190 McJıııft!I, ltu
ouf r ol oiır yaralıdır llr..i kolu kı· 
nlmı , başı t.a.ın alnından catlamıt
lır. Mebm<dlndo kola bileltlen kırıl· 
ID.&.ijh.t. 

\. ansınrn. hanın Us tünde bulunan 
boya malJ.thancslnde bir kücUk kı .. 
sın k.l r,ı çakma.sile kim7evi madde
lerin i tbllnden ('lk :a.ıı veyahut elek
trik kontaJından me)'dana. celd.iii ı.an
lh:dilmek.kdir. 
Balbcı ba.ııınm bltlşlfinde bale • 

nan ırny&t lmalaUuuı ·t de biru 
l&asan. uirf,mıftı.r. Han dahilinde bu-

lu.nan dukkan hiple-rlnln ifadesi a

hnmakla vo lahklkala devam o4il • 
•ck•,edll'. 

yap:lan tehditlerin b u vazıye!i 
dt-!!iş .ırem..yeceğıni i..ı.Ave edi
yorlar. 

Hels:nkı, 27 (A.A.) - Sovyet· 
!er tara!mdaın. iıleri sün.ı..en ve 
Finı.andiyalılar tarafından ma
lüm olduğu yeçhi1e tekzip ed ~en 
hudut hadi.sesi hakkında <hiç b:r 
endişe izhar edilmemektedir. 

He'.sink.ideki kanaat şudur: 
Fi.nJanıcliyanın Sovyet hududun· 
da tahşit edilmiş askeııleri mev· 
cut deği.dir. Finlandiya hükü
meti, hakikatin meydana çıkma
sını mucip o'.acak her ı ürlü tah
kika tı memnuniyetle kabul e
decektir. 

Hw.iııd<.l, 27 {A.A.) - Dün ak
am ncşrcdi.miş olın resmi bir 

t.e-blıi(de Finlandiyalıların hu a
yın 26 s nda hiçbir topçu ale:;i 
açmamış o.duk.arı beyan cdil
mek.edir. 

S v.ı et!er:n Firlandiya ordu
sımun hududun 25 kilome'.re ge
rısine çekilmt'Sini istemeleri, 
Heloinkide büyük bir heyecan 
t;,vl.it elmi!itir. İyi ma!ümat a!· 
makta olan m;Jıafil, Sovyetlerin 
ta:ebi k~bul ed ldiği takdirde 
Finlandiyanuı. büyiık şehir er!n
den J:ıiri o'an Viıpuri'yi himaye 
eden l;erzahlar ar-oı;ınd~ld Fin
landiya istıhkamlanmn terki i
cap edecelt:ni eheın.m.iyeti:e kay
detmekocdirler 

Dün Bir Harp 
Gemisi Battı 

tarafı 1. inci sa.7fad:ı.) 
nın takrıben .ikı nul açı gınd.a 'fabt!r 
ag;twda bir mayne çarpm~tır. 

Bır Alıııan balıkçı gemisi, Dani -
markaya J.1t Langeland adası yakinin 
da bir mayne çarparak batmıştır. 

Zencirinden kopmuş bır rnayn Tek
sel bcndıne çarpmış ve c.iddi hasarla
ra sebep olmuştur. 

1289 tonluk Slangate İngiliz gemisi, 
İngilterenin cenubu garbi sahilinde, 
kendi islelP ile kar'1ya vurmU$tur. 
cRoy~tone Crange> İngiliz gemi.sl, 

Atlas denizinde batırılmıştır. 
Şimal denizinde bir İngiliz kruva

zOrü Alınan tayyareleri tarafından hü I 
cuma uğramış ve Uç Alman U:ı.yyaresi 

14 bomba abniitir, Yedi Alınan tay. 
yareı;i ikincj bir hücum daha yapmış
tır. 

Öyle anlaşılıyor ki, Alman tayya ... 
relerinin İngiliz harp geınilerine kar
~ı hücumları akim kalnuya mahküm
dur. 

Tokyo, 27 (A.A.) - D. N. B. Bahri· 
ye Nazırı Yoşida g;ızetecilere ıu beya
natta bulunınuştur: 

Japonya Avrupa ihtilatına mudaha
le eLnıemckte berdevam olnlakla be
rab r, Japon bahriyesı beynelmilel va
ııyeün inkiş:ı!ıru al.ika ile takıbetmek 
tcdir Japonya uzak sarkı istikrar et
tırmeğe azmetmiştır 

Japon s iyasi nıalıtillcri bu beyana

tı Amer keyo cevap olarak te!Akki et
mektedirler. 

Tahran, 27 CA.A.) - İran hlildl -
meti, b taraf memleketlere gıden At
man mallarının m\lsaderesı hakkında
ki kararı İngiliz hükümeti nezdınde 
protesto etın.ıst.i.r. 

Roma : 27 (A.A.) Bu 
Cuma günü, 300 Bin 
cıskere hususi bir kış iz
ni verilecektir. 

A n/tara t!aberl~ri 

Yanlış Kitaplar 
Ankara, 27 (İKDAM Muhabi

rinden) - Müstakil Grup ta. :ı
fmdan ver.len yanlış kitapiar 
hakkındaki takririn bu haf.a i
ç:nde Mecliste mevzuubuhis o· 
lacağı söylenmektedir. Maarü 
Vekili Hasan Ali Yüce'.in ki ap
dar ıizerinde vaoılar. tetkikler Ü· 
zerinde bevanatta bulunacağı 
haber veıi!iyor. 

Vali:er Arasında 
Değişikl ik 

Ankara, 27 (İKDAM Muhabi
rinden) - Vali.er arasında ya
pılan değil;ik.likleıi bi.diriyorum: 

Kars V~i Akü Swas Vatıli
~;ne, Sıvas valisi Muhtar Ak
man. Giresun va.ili;:iııe, Mardin 
va.ısı Cevat Kars valilığine, 
BiU:.s vaJJsi Riia '. $ahinin Bi e
cik val iliğine tayinleri yüksek 
tasdi:~ iktiran etmiştir. 

• . 

KISA HABERLER 
* Lı'vanya Almanları, ahiren 
10.000 Yanudinın huaut harıcı e
di.d.kleri Svaıki Polonya mınta· 
ka&ına Y• •.ı..""lda y~r.;:~tirıecck· 
Jertl.r. * Alman radyosu, Amerika 'n:n 
Jape>nya'ya karşı umumi am
baJ"J<O ta ibik edeceğini ha.her 
vermektedir. * Almanya ile Sovyetler mem· 
.\eketi arasında Kaun.as ve Vil
r.a tarikiyle doğrudan doğruya 

muvasala tesisi için, Kaunas'ta 
bir konferans top: anacaktır. * İta.ya ile HoUanda arasında 
ye : bir ticaret an.la;tnQSı imza
lanmı~'.ır. 

- O da ne demek 07le! 
Dersen.is onu d& anlatayım: Blrkao 

.-ün sonra, bak.laJlJJI ark&slndan hı-

7ar ve hı1ann peşlnden de doma
tesler sökün ettf mirdl, heni.iz pb'a
sadan lamamlylr çekiJmemif olan bu 
yılın 1'1İı: hıyarla.rble, b.1.li pazarları 
dolduran rene bu. yılın domatesleri. 
ı-elecck bahar ve ıa:un hıyar ve do .. 
ma~lrr He çıttıda, pasarda Jl:aq.ı .. 
lıklı boy ölcıti! eceklrr dcrncktır. 

Eski ikinci te~rlnin yarısında t.az:e 
yeşil bakla! Bu, olur ıey dei'll.. Ta .. 
bi.i, 1ann Obur cun hıyar, ena-lnar. 
domates flla.n da sOküu ettJ mlJ'dl,. 
arak bahar. batta yaz geldi, harp da 
bl'U demekllr. DiJecek.stnlz kl: 

- Ne mtinsebetT 
Ne rnun:ı ebrtl var mı yahu? Dur· 

madınız tt11, koskoca Amel':ka CUm

hurrti l ne diyordu; bu harp önü
müzd,)ll Uk baharda bitecek deml
YO&' mordu? F.h. hamdolsun, bah•rm 
ilk sebzelerinden olan bakla ,.e:Jdf, 
nerede ı .. e. onun pı.>şlnden enginar, 
be.:ıclye, hfyar filan da sökün edince. 
henüz kara kışa r:remedrn ilk baha
ra ıtrdik ve harp da bfltl demektir. 

Şu halde Sf'b:r:e ve mryvalarda ol
dutu cfbl, harbin de artık yenisine, 
bzeUne, körpe~ır. .. bakalım! 

OS.fAV C'E~IAL KAYGILT 
@. ..~ 

J z mir Haberl.ri 
= 

Posta, Te"graf Merkezi 
İzmir, 27 (A.A.) - Balen ayrı 11r.1 

blnada bolu.nan posta ve telgraf mtr
kezlerinf bir an.7a g-etlrn1ek ve bü
tün ibttya('lan ka;:"fıhyacak bir bina 
inşa etmek lçln Mtinakala& '\-·~kaJ:e tln• 

ce yaınlan tetklk lt'r sona rrmiş vepa
aapor t iskelesi karşısında bulunan es -
ki poslahane yerlnln istimlaki ile yeni 
binanın oıaya kurulması ka.rarlaş .. 
lmlllllftır. 

Kasaplık Hayvan 
i~.racatı 

İzmir, !7 (A.A.) - K.ı.sap\lk ba:r· 
'Y&D. llıracat.uıın serbest bırakılması ıi
ıerlne Yunanbtan'd&n bazı Wccarlar 

DUnkü celseye suçlulardan 'Jna ... 
kamacı Yani ile Aleko Raka &•imiş
ler dıj:er suçlu Bayan Evya haı.ır bu
lunmamıştır. Evveıa.; Andan isminde 
bir şahıt dınlenmlş lir. 

Andlln; mezkô..r bı.c.anm 17 sene ev
vel yapıldığını.;. m;;aat e nasında para 
yelişmcdığı içın Yanı Rakadan 4000 
lıra borç aldığını. bilihara da yine pa
ra kalı a:elmcyınce Aleko Rakadah 
da 5500 lıra aıdı!ını OyJeınlş ve: 

- cin~aata llır.ı..sto isminde bir kal
fa nezaret etmı.şUr. Kendisi bundan 
15 sene e-vvel mübadıl olarak Yuna
nist.ana gıtmlştu· > dcm~tir. 

Bı.ı.&t.are hidise esnasında apartı ... 
manda bulunan bazı şahiUer clinJen .. 
mış·erciU". Bunlar acıklı tatsuau an
launış.ardır. Ezcu.mle ıı y&jmda An ... 

droıukı isminde bır ku şu.,ıan &07-
lcmişlır. 

- cBeıı lr.anle;ıimle :ratak oda.ruı· 
da oynuyordum. Bırdenbıre çöküntiı 
o.du. 3 unca katta idik. En altta kal -
d.ım. Yaraı.anauu. ha ... uthancy~ x •• uı .. 
rı..dım . .l\.lerdivenlerde ve duvarı.arda 
Ç&llaklık olduğunu bilmiyorum! ••• > 

15 yaşında Ana;jtasiya ile 47 yaşında 
marangoz Pavli de fat'i~yı "- 1ııııtmış~ 

lardır. Neticede mahkeme '- eıbi 
içj;ı başka bir güne bıra~...r ... 

Yemwn i Tac r.n Oavası 
N.ticJlenc!i I 

Pernpala::i Ole mde 2 ay yatıp muk<:t.
biL!.de ant.·ak 50 kı:ıruş \.ermek sure- / 
tile olel ı;a.'ııbı M b hı dolandırdığı 

iddia olunan Yemenli t&c•r Galip Et

ganinin muhakemesuıe dun ru lıye 8 jn .. ,' 
ci cezada devam olunmuştur Bu ceJ
sede; kendisine Yemen \.eli ahdi Pren:J 
SeyfUssel~dan aelen bır mektubun ı 
tercU.mesi okunmuştur. Bu ınektupta 

paraya ait bir bah Lcı .Orı.i.lmemıştır. ı 
Bil5.hare de; gelnliyen ıahit Pera -

ı palas oteli mil.stahdcmlerinden Mon
teronun celbi için mı.ıhakeme ayn'.t 18 
inci gününe bırakılrrtıştır 

Ge;ıç Kıza löz Koj'muş 
Laleli cıvannda Brhram ısminde bır 

DüzC'Cli genci ö dürmekten suçtu Top-

Derhal 2 inci sorıuya "·erilen suçlu 
cürmü.nu ink!lr etmı.şse de tevkiJ olun 
m~tur. Tahkıkatımıza ıore hitfue Beb 
ramm Perihan Wninde bu- &enç ve ııü-1 
zel kıza Behramın göz koymasından ile 
ri &elnuı;t.ir. Aşk ve hırsla gözlen dö
nen Dilzceli Cellıl de bunu anlayınca 
rakib.iru ortatı:,n kaldırmaı"ıı kendi 
kendine kararlaıtırmııtır. Bilahare de 
bır a:ece vakti onu tenha bır yerde öl
dürm~tür. 

Biçakla Yaraladı 
ı·edikuJede otur.:ın Emın oglu Ahmet 

bminde bir ada.r.l e\.f\.·elki a:ece mü
teaddit meyhanelere uğradık.tan son
ra nihayet Sanıaıyada ŞukruaUn ga .. 
zinosuna dönmüştür. Orada gazinocu 

ile ka"g.ıya tutuş n Ahnet bıraz son
ra bıçab~nı çeknu.ş VP Şükrllyu kolun- ' 
dan ı;ıra~ı Mctımet AUyı de karnın -
dan atar surettıo yaralam11tır 

KAZMA İLE YARALADI 

Fatihle Sami kavga ettıtı arkadafı 
S.dinin ba$ma ka:ıma tle \"\Irmak su
reUle onu yrıılarruştır. 

Kasa Kıran Be~çi Yakalandı l 
Emnıyet mOdurlUJ!lt 2 inci şube me

murları dun c aııelc h.ıyanrt eden; ka

sa kının b.ır bekçiyi yakalamJŞlar -

dır. 

S1rkecldekı Gütel fzmir ambannda-

ki gece bekç 1 Muharrem 

çen ha!ta Pazartesı eunil 

ak~ &e· 
bahleyin 

4iea balan yapurların :sa,·ısmın 60 a 
Yakl&fllit anla. <llJ'or. 

Çemberla7n ve Dalad1e kabinele-
rtnla 7eGI kararlarını Jiollanda, 1\or .. 
veç, BeJ~lka cıbi kıiçiik bitaraf dtY
leUerde.a. başka i&atya •e Japonyanm 
da Jm>leslo eylem•lerl. nıulıabelel 
bilmisUde blllunacaldannı anlatma• 
lan. barp h•dlselerillln n abhıluı 
hartkeUerlnın busulr C"t-tlrecefJ 7rnJ 
ııorhıkla.n, f.]mdikl harbe burune ka .. 
dar bll&raf kaim" bib'iik ve bitaraf 
devle~eriD brlflll&ları i.hiunallermı 

de ortaya cık:ımuş boJunuyc '"~ 
Bugun ilin olunı.r.ak ablukaJ'ı ::re

nJdea şlddeUcndlrmck Urarınm taı: .. 
bikl, Almanr&DJ.D da mıyu harbiDJ 
11ddellendU"D1..ıne, Lı,-uten:1e hrtı 
hava hücllllllarını artıınna..'m 101 a• 
~ac-a.k hadbelerlt ka11J.laş.&caıı.na da 
ı.eı plt eJlemcmbt m:imkün kılar. Ne 
de ol!Ca. İn.ı'JJtere ve Fran....ının a.ske ... 
rl. bahri kuvveUe.rJ. tayıar,lr.rl, Wk• 
nllr: kudroetlerl. i.«hl;:.atı, nihayrt tk
tısadi Ye mali ka7nak•ar ka1'$1~nda 
AllllAJ17I. bük&ııaetı erlllnınm, Ura 
ve deniz, ba\1a kuTVeUeri kumandan~ 
bnıuıı lop:roltibı imha harbini lalbl., 
eJ'lem.aJerl huımbnnm 1llmaJ.a.n. 
~slim olmalan slbJ h.Wlsele.rtn bek .. 
Jeruneslnt Jcap ettiremez.. Ilarbfn ne
tJcesJ dahi Alman7a tarafından ba 
7ollarda PJ'elertne v il ohn.ac-ını te
min edebUecefinJ henplamuına ya .. 
l'LYamaz, fazla nllı:bln ümıth·rf' ol 
dahi 11.çamu. 

kasayı kırılmış .e ıçindekl 250 lira

nın da çaluınuş olduğunu &örerek be.. 

men ambar sahibine ve pollse bırsu-

1.ığı haber vermıştLr . Bunun u.zerıne 

memurlar sıkı bır tahkıkata gırı.şmiş

lerdir Netıcede k · yı kınanın bizzat 

gece bekçı.sı Muharrem Naki oldutu 

anlaşılmıştır 

Asliye 8 incı ce2a nıahkemesine ve

nlen suçlu dün tevkif olunmuştur. 

Yuluında da lnıyd•Yl•dltlmlı rlbl, 
bitaraf bUyuk dtvleUer İnJ"Uh>re ve 
Fn.ıı. bWı.umeU•rirle ye.nt karar ve 
beyannamenin tatb ki ha.'iasunda bil• 
cüne kadar ani mL ! r ,.,,.. yar111. 
anlasLrJarsa, ılmdlki ruubarC"be lhtl -
latlara ebf"p olm.ilk urctl7Je l'tnı,. 
lc:rneoı.se. topyekün h:ırbin ~ azı AJ .. 

1 

manya b1ikfımf"tl itin muvaffakiyet 
ilmftlert, lhttmalle-rl tayıtlar. fa7Jaca 
-lmıt olur, hiiltmtlnil v•nn•lr.t.- le· 

\ ftddıil olarwnu. 
HAMİT NVRi IRMAK 

Nankor bekı;t; kasayı P=r günü 

&Unduz ambarda kimse yokken kır

mıştır Fa:kat; heyecand:m dift>r ka

sayı kıramamı tır Bu l'Uretle de, ö.. 

bür kasanın içinde bulunan 3000 hra 

çatınaınamıştır. 

Parti Kaza 
Kongreleri 

* Yugoslavya ile ticaret müza
kere:eri yaprr.Jva memur Fran
sız heveli Be~rada gE!mi-ştir. 

ıehrlmixe retmiş ve hayvan sa!ıcıla· ! Ed • 
rlle temasa l'irmişt~rdir. Yılbaşına ka-

1 
ırne 

daı Yunanistana yuz bin baş hayvan 

5 Kanunuevvelde Kaza 
MerkezlerindeBaş'ıyor 

Cumhurl:rel llallr. Parllslnln isıan. 
bıil vlli.yeU clah.lindeld lr.au.lar lr.OA• 
cresln.e O.nWD.üadekl 1.7m 5 lnde bat• 
laa&caktır. 

Mandelin Çok 
Muğla, 27 (A.A.) - Bu sene 

Bodruır.da mardalin mahsu il 
cok bol ve mahsu.; ir· dir. Her yıl 
mahsul artıyor, teri yıl:arda is
t;hsalin 20 ?"i'.yon ad •de varaca
ğ. umuluvor. 

Sünger Piyasası 

Uırc edllttefi ta.lımin olu.nuyor. 

Turistık Yollar 
İzmir, 27 (A.A.) - Vll•yel dabl • 

llnde yapılmakta olan tUristik yolla .. 
rın infaatı hayli llerlcmJştlr. Bu yo
lun ilk kısmı 1940 haziranına ka ... 
dar lkmil <"dilmiş olacaktır. Yine bu 
7ollar arasLnda bulunan İnciralt.ı • I
lıca yolunun pJij me\· slmhıe kadar lk-

Mu!ila, 27 (A.A.) _ 3 ünger maline c•lı ılmaktsdır. 

ııivasasınm u hara içinde ac.l- 10 uncu Enternasyonal 
ması l: ek~ıv~r Sünger •ır"•ti ı 
ı-em.ırları Marmanse gelm:ş'.er- Fuvar 
d:r izmil, !7 CA--\.) - B·ı din ReW. 

-<>-· 

Dahiliye Vekili 
Adana'da 

(Baş laralı 1. inci sayfada) 

Faik Üs ün tarafından karşılan
mış ve Adana gar.nd, da Beledi
ye Rei.si kumar.dan, Seyhan ve 
İçel mebusları, Parti Reisi, Em
nivet müdürü i'.e bir askeri kıta, 
partilli~r. halkev:iler ve kalaıha
lık bir halk kütlesi tara-f1111dan 
se!am'anmış'ır. Faik Özt.rak gar
da kendisini karşılamış o'-an ze
vat i'.e bir müddet görüştükten 
sonra yanında Faik Üstün o'du
jtu haJde yeni yapılmakta olan. 
Halkevi in~aatını tetkik etmiş 
ve müzevi gezmi~!ir. 

Dahilive Vekili, Adan-a kulü
bünde şerefine verilen bir ziva
fette bıf.unduktan soma Atatürk 
parkına giderek Atatürk anıtına 
bir çelenk kovmuş ve büvük su
lama kana 'ları ve Sevhan bara
iı ı~•aat·nı te'ldk etmistir. Fa
ik öz•rak. Adana mnbahasını 
ı.-e mem'eket ha tahaT>"si,.,ı de 
gezmi~ ve bi'ah re helkevinde
ki öl!retme<nı'er ile ıze,,d ~ın toıı
lantı~~nda bLP,unmu<:t11r. Bu ton
lant da Adana ~ nch"i ..- öcr~et
men!eri ile verıtıl!ı ha~biha l'er
d•n <'Ok müt hassis olan D1'hi'i
ve Vek'F:•miz. bn ıriin de Seyha'll 
kaza ve kavmakawlennm i<ti
rak edt'<'f'kl•ıi bir !cm1anlıva ri
vaset eVli~rek ke,.,dilerivJo vi
layet iş!eri hakkında ı;ıörüşecek
tir. 

Kuvv•ll<> to'hm·n edild "itıe 
göre, FP"k Öllr k burt'dan Tar
sus ve Mersı~ı %1V•r<> <'<lec•k ve 
bv nı • "<la da tetkiklerde bulu
ıııncaktır. 

ttO yılında acıla<"ak olan onuncu En .. 
tcınasyonaJ !uarm planlarının hazır -
lantnaJiıına b;ql&.llllLliı için fen he)·e
tine t&limaL vermişdr. FuıLra Onün1us
dekl sene dah.a ce.niı ıni.kya t.a ~iira .. 
kl temin lcin icabcden t~dbirle-re baş
vurulmll.'flur. Bu me)·a.u.da a-elecck se
ne de fuarda 7enl bası mı.iessese.ler ku

rulacak ve resmi ittiro&k.leri..n artlır&J- ı 
mar.ına çalı alacüt.ır. 

Mısırdaki Büyük 
Manevralar 

Kahre, 27 (A.A.) - Büyük ma
nevralara başlanmıştır. Bu ma
nevralar iki safhada cereyan e
decektir. Birınci safha kanunu· 
evvel sonuna kadar ve ikinci 
safha da kanı.ınusaniden marta 
kadar devam ey11yecektir. Bu 
ma:nevralJ&.ra Kahire, İskenderi· 
ye ve Merse Malruh'da bulunan 
kuvve'!ler 4tirak etmektedir. 

3on safha Libya çiı.iınde ya
pılacak ve M.sır topcusu ile bir
likte İ~iliz topçusu da buna i>;
tirak edecektir. 

1 ürk borcu Tahvil' eri 
B kontenjaruna alt yuzde 7,5 

faizlı 934 senesı ikinci s:ra Türk 
boreu tahv lcıin.in tediyes.ne 
Merkez ve Osmanlı Ban.kalan ta
rafından başlanmıştır. Her ku -
pon ~ın 18, 75 Frans.z frangı kar
şılıgı olan. 0,3564 Türk lirası öde
nerektir. 

D.f:er taraf•an 933 senesinin B 
kon tenı an :.a a; t yuzd 7,5 faizli 
ve iıç traşlı kunonlarda ted·~e e
dılm ktedır. Bunların beheri içm 
de O, 7346 doların. karşılığı olan 
0,95·F Tiırk Lrası ödcnrnektcdır. 
Ö<lenme mudde.leri ~ sene<tir. 

Toplantılar aym S1 inci (iıDü tek• 
nıil kazalarda bJtmi, olacaktır. 

Bu hll.Slll>ta hazırlanan llst.e7e cOrı 
b&lll'i &"lin hancı kazanın konl"resinbl 
Taıulacatını 7azı7onu: 

5 Ki.nunuev\.·eı sah aaat 20 de Be· 
•lktat luıza.ı, 9 cıımarıesı laal 15 de 
Be7oilu lazası. 10 ııuar oaat u d• 
Çablca kausı. 10 panr oaaı ıo da 
:ar17u kua ~ 11 pazartesi saat 20 
de Emlnonti lr.ausı. it oah aı 20.30 
da FJ.llb kuası. 16 eumar ı saaı 15 
de Uskiıclar kan..._ 11 pa.ar saaı it 
da K&dık.Oy kuuı. 17 paur saat ıe 
da Bakırkor kuau, 13 cumartesi •• 
al 15 de Be7koı kansı. 24 paur n.• 
al 11 de Aclalar lr.aASı, U pa ar aaa• 
13 de Şile lr.ua ı, 25 puarleal nal ıa 
de Sllfvrl kaan, H oah saal 14 dt 
Yalova kauu. ıo eıımarte...ı at 14.31 
ela Karla! kuası. ıı _.. oaaı ıt 

da EJoüp kasaları ko111relerl icra ol•• 
bacaktır. 

Bir Tatlı Hulya ' I GüttüN TENKiTLERi ı I Eize hıtcı~afı nızı gönderiniz 
(Ba!J tarafı 1. !ncJ sayfada) k• cılt Ö I' )" 

7alnu in1Uler01e k..-şı faal bir va•- Dokuz Taştan Sat. ım ugunu:ı.u s y ıye ım 
(yet mulıa.faza etmeleri dttU, Fran .. 
&ız hava, kara ve deniı; ordularıyle 

de u.vaımrJan IAl:ımdJr. llJ4 meyal
ınlnde bOyle ve lr.ali neoı.:cell bir kara 
harb.ıııin vu.ku~ da ibı.ı.ıııal "t"er!Je-
mez. 

Bu ...... u içinde Almanyanın harp 
7olu ne Ukl\~.bard n once muharebe
yi bitirmesl bekl~emrx.. Belr.leneaıe
ditlne ıore de barbın bUhaaa llkba• 
bardan nra •e batla 7as aylan 1-
('lnde eere1anını beklemek tabu o
lur. Alm;ınya.w.u dahili aebepJerle 
terki ll&h eotmeal lçln be ıörunUrde 
kuvvetli emareler 7oktur. ltitWlk
tere l'tlince, mukabil bir imha harbi 
ve taarruzu Ue bu kıı, l~lndt" Alm&n
yayı mallilp eımek için bir barekel 
ve taarna hazırl&malan ise varit de
ğildir. Bllakı.. mtılldikler u.un bir 
harp tçln keııdlterlnl harırlamakta 

ve bunda da menfaat rörmtkted rltr. 
Dunu inrtllz BaşvekUl Çemborlavn 

de: 
- Zam:ın b 'mle btraberdlr .. 
DC"mek aurrti11ıı lkça Uade e7le• 

ranca Geçildi 
(Bat laMlı ı !nd 1a:rlad0) 

M:ıarlfe Fraıısada oldutu ıibl 7ıil,. 

sek bir fii:ra el.um mJdir! reni me
lollar na.ıl te.ıa edil cokl.r? laarl· 
tbnb hle bir maarife benzemez de
yip krndim.J&e hN bir ı ltm mı ta
kip edeceiiı. yoku y&bancı meıot

lardan biın7emlıe u7a.nları mı bf"nim· 
lyet"•ilıT Muı.lakar bir ıe=ı na ıl 

& tı.laca.k '! 

Kitap, de , ötr•lm•n, melr.tep hop 
ba ve buna benıer . uaJJerln c vap .. 
lanna b:ıihdır. Btı cevaplan vtrmrk 
i(!:ln de mtkin musalttfr, zaman ol• 
dutunu da kabul •tmemlı art.ıır. 

Dokuz taştan satranca •e~lldl. 
'ELAMİ izzt;y "EDE.q 

mektedlr. Buna nfn1en, B 1 Ruz .. 
,•cltln Ukbahara kadar harbtn blk-ceı- ı 
flııl haber verme 1 baklk:ılen tallı 

ve ıılkblıı blr rortı ün lll&hsulüdur. 
1 "lİKRtl' AHMET 

atısNtl utı-

SEYhı 

pltı) 

ba1al 

(Pan

- Pratik 

h)erlnde 

mun.ftak olar. 

iyi kalpltdlr. Htr• 

ke e i:rllfk yap• 

malt isler. Arluı

claşlıtı kuvvelU· 
dlr. Vefakardır. 

* ı. ERTENU 

Enorjllr. bir 

D.kkal hassa• 

ook ku,;·vetlldlJ'. 

Arkadaşlılı kuY• 
'\etlldir. 

tarından 

Karar

kolaJ' 

kolay donmra. 

İnlluma cok ... 

:nım.l7tl verir. 



:!tA.XrA - • 

• 
~ • • ' • ' • t.J 1. -_ ' • 

ile SABAH - ÖGLE -AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA günde 3 d6fa muntazaman dişlerinizi f ı rçalayınız. 

Kabız 
Kabız uzun müddet devam ederse 

karm ılşer. Makatta ağll'hk, ri:ı.de 

kırmızıhk, baş afrdarı, zeki.da. bir 
sönüklük OID.1'. 

Tedavisi: Muayyen zamanlarda 
ihtiyaç hlssedllsin edilmesin, bağır

sakları ovmah. Sabahlan bir bardak 
su, yahut sütlü kahve tcmell Az et. 

ziyade sebze, ve meyva, bihusus a9 
kamına portakal, üzüm yemeU. 

Jlmnaatılr. yapmalı. Eğer bu gibi 
tedablrl sıhhiye ile de!edllemezse o 
valr.11 bini yap, Jnglllz tuzu cibi 1-
li(:lara milraeaat etmeli .. 

Muharrirlerin Hayati 
MUSTAFA HULKİ (Edremit) 

- Muharrirlerin hayatını ve eser .. 
)erini cöstereıı bir lr.ilap neşredildi 

mi? 
- Henüz böyle blr eser hazırlan .. 

mııı detUdlr. Maamaflb yakında böy
le bir eser çlkaoağını öğrendJk. 

NACİ TANER (İstanbul) 

- En Jyl marka radyo hangisidir? 

- M uh&elJ marka radyolar vardır. 
Fakat. bunJarm lçlnde şu veya. bunu 
ierclh etmek lmkinSJ'ldır. Yalnız 

lambası, diğer tesisatı aynı fabrika
nın olan markalardan birisini tercih 
ebnel< zaruridir. 

TAKViM ve HAYA 

zs :İKİNCİ TEŞRİN 
SALI 

11 inci &J' Gün: 332 2. Teşrin 15 
Rtcri 1358 Rumi: 1355 

Şevval 16 Kasım: 21 
Güneş ,,Ol Akşam: 16.43 
Öife U.00 Yalsr: 18.29 
İlr.lndl JU& İmsak: 5.17 

HA VA VAZİYETİ 

Yeşilköy meteoroloji istasyonun
dan alınan mahlmata göre hava yur
dun Trakya, Kocaeli, Ege bölgeleriy
le Orta Anadolunun ve Akdeniz kı
yılarının garp kısımlarında bulutlu 
ve diğer bölgelerde umumiyetle ka
palı ve yağışlı geçmiş, rüzgarlar bü

tün bölgelerde garbi istikametten 
Karadenizin şark kısımlarında kuv
vetlice, diğer yerlerde orta kuvvette 
esmi~tir. Dün İstanbulda hava bulut
lu geçmiş1 rüzgfır cenubu garbiden 
2-4 metre hızla esmiştir. 

Saat 14 de hava tazyiki 1019,9 mi
libar idi Suhunet en yüksek 819 ve 
en düşük 0,2 santigrat olarak kay
dedilmiştir. 

A nkara Radyosu 
- DALGA UZUNLUC.ll -

T.A.Q.19,4? m.15195 Kes. 20 Kw. 
T.A.P. 31,79 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

1639 m. 138 Kes. 120 Kw. 

28 ~kinciteşrin Salı 
.Saat 12.30 Program, ve memleket 

saaı ayan, 12.35 Ajans ve meteoro
loji haberleri. 12.50 Türk mü:ıiği: Ça
lanlar: Vecihe, Cevdet, Kemal Niya· 
zi Seyhun, Cevdet Çağla. Okuyan: 
Müzeyyen Senar: 1 - HüseYJJi peş .. 
revi. 2 - Şükrü - Biiseyni şarkı; 

(Baygın suların), 3 - Lemi - Hüsey
ni şarkı: (0 giiz~I gözlerle bakması
nı bil). 4 - Lemi - füiseyni şarkı: 

(Zeman olur ki). 5 - Cevdet ÇağJa: 

Keman taksimi. 6 - Sadctlin Kaynak 
- llüseynj şarkı: (Ayrılık y1l dönü
mü). '1 - Balk türküsü - (Benim ya
rim pencereden bakıyor). 8 - Balk 
türküsü - (İki karpuz bir koltuğa. sı
car mı?). 9 - Halk türküsü - (Me
şeli meşell). 13.30/H.OO Müzik (Ka
rı.şık hafit müzik - Pi.) 18.00 Prog
ram. 18.05 Memleket saat ayarı. A 
jans ve meteoroloji haberleri. l f. 
Müzik (Cazband - Pi.). 18.55 Konuş

ma. (Ulusal Ekononıi ve Arttırma. 

Kuruma). 19.10 Türk müziği: Şerif 

1\-l uhitt.in'io saz semaileri. Çalanlar: 
Vecibe, Ruşen K a m , Mesu t Cemil. 
19.25 T ürk müziği. Çalanlar: Vecil:ıe, 

Mesut CemU, Ruşen Kam. 1 - Oku
yan: Necmi Rııa Ahıskan. 1 - Ferah
nak şarkı: (Avare gönül). 2 - Kanu
ni Reşat - Ferahnak şarkı: (Ağyarc 

ile dalmış zevkıı salaya). 3 - ·-- -
Ferahnak şarkı: (Hoş yaratmış). z -
Mefharel Sağnak. 1 - Hüseyni şarkı: 
(Çektim elimi gayri bu dünya heve
sinden) . Z - Hüseyin Fahri - Hüsey
n i şarkı : (Vaslınla. cana.). 3 - Şem

settin Ziya - Hüseyni şark ı: (Yasla
nıp yatmış) .• 4 - Hüseyni saz sema
ls1. 19.50 Konuşma (Aile zJra.atl -
Tavukçufak). 20.95 Türk müziği: 

Ka13.sik program: Ankara radyosu 
küme ses ve saz hcyeU. İda.re ed en: 
Mesut Cemil. 21.00 Konser takdiml: 
Ham Bed ii Yönetken. 21.15 Müzik 
(Radyo orkestrası - Şef: H a.san Fer it 
Alnar). 1 - R. Schumann: 4 üncü 
senfoni, Re 1\-finör. 2 - M. Moussorgs .. 
kJ: Gopak Rus dansı. 3 - F. Smetana: 
Ultava. Z2.00 l\lemleket saat aya.n, 
Ajans haberleri; Ziraat, Esham .. 
TahvU&t, Kambiyo • Nukut borsası 

(Fiyal). 22.20 Ser besi saat. 22.30 
l\lüzik (Mozart: K uartet fa majör -
«Obua» ile) . 22.45 Müzik (Cazband -
Pi.). 23.25/23.30 Yarınki program, ve 
kapanış. 

İTİZAR: Haccacı Zalim ve Haz
reti Muhammed adındaki 
teüikalarımızı koyamadık ka
rilerimizden özür d ileriz. 

~iVW ... ..,._,. '"' -- t ~ 

lstanbul ikinci icra Mamurl ujuniJa ,ı : 
Kırkor Vartanyanın Ali Rıza zimmetinde alacağı olan mebaliğin temınl 

ıçin mukaddema tahtı hacze alınan KJ.çUk Pazarda I::loca GıyaseLtin mahal
lesinde 1\.lehınet Paşa yokuşu Sokağı.1da eski 38 mükerrer yeni 58 kapı, 
'i6'1 ada, 4 parsel numaralı ve tamaraııı.a yeminli üç ehli vuku! tarafından 

1700 Hra kıymet takdir edilen ahşap hane açık arttırmaya konulmustur. Sa
uş peşin para iledir. 

Evsafı: Kapısına merdjvenle çıkıhr, kapıdan girince karosiman bir ta~
lık, bir oda, zemini kırmızı çini mutfak, musluk, kuyu, hela, cepheden oda
o.ın altı beton dıvarla kArgir bodrumdur. 

Zemin kal: Bir merdiven başı üzerinde iki oda, bir heH1ı, bu kattan bah
çeye çıkıhr. Bahçede dut ve erik ağaçları vardır. 

Birinci kat: Bir merdiven başı üzerinde iki oda, bir hela mevcuttur. U
mum mesabası 99,50 metre murabbaı olup bundan 40 metre murabbaı bina 
ve mütebakisi bahçedir. Bu gayri menkule ait şartname 25/12/939 tarihin
den itibaren herkesin görebilmesi için icra divanhanesine asılacaktır. Bi
rinci artbrma 5/1/940 tarihine müsadif cuma günü saat 10 dan 12 ye kadar 
İstanbul İkinci icra dairesinde icra olunarak muhammen kıymetin yüzde 
75 i geçtiği takdirde en çok arttırana ihale edilecektir. O gün böyle bir be
del elde edilemezse en son arttıranın taahhüdü baki kalmak sartiyle arttır .. 
.na on beş gün uzatılarak 20/1/940 tari\ine müsadif cumartesi günü aynı 
rnohal ve saatte icra "'olunacak ikinci arttırmada (2280) numaralı kanun 
hükümleri göz önünde tutularak en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. İ
potek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların gayri menkul üzerindeki hak
l<ırını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleriyle 
yirmi gün içinde icra dairesine bildirmeleri aksi takdirde hakları tapu sicil
leriyle sabJt olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakJan ve 
taJip olanlnrın şartnameyi okumuş ve dosyayı tetkik ve muhteviyatını kabul 
et:m.lş ad olunncakları, faz.la mahlmat almak istiyenlerin her zaman 936/3436 
numara ile Da iremize müracaat edebilecekleri ve arttırmaya iştirrık edecek
lerin muhammen kıymetin yüzde 7 .50 nispetinde pey akçesi veya milli bir 
banka tPmlnat mektubu ibr~z Pfmeleri llAn olUJlı..ı ..., (22213) 

1. GENÇLİK 1 
2. GÜZELLiK 
3. S IHH A T 

işte yüksek bir kremde 
aranan bu meziyetlerin 

hepsini si:ıe 

KR [M P[ ff J[V 
temin edebilir. 

1- KREM PERTEV: Bir 
tuvalet mü.stahzarı

dır. İnce bir itina .;e 
yapılışındaki hususı

yeti itibarile yüzJ,..ki 
çizgi ve buru~uklukl~
rın teşekkülüne mflnı 

olur. Deriyi genç V•.! 

gergin tutar. 
2- KEEM PERTEV: l.lir 

Güzel\ik vas ıtasıdı:. 

Genişlemis mesama tı 
sıloştırarak cilttei:ı 

pürtük ve kabarcık~ 

ları giderir. Çil ve lı!
keleri izale eder. Tenı 
mat ve şeffaf bir hale 
getirir. 

ll- KREM PERTEV: Bi•· 
cilt devasıdır. Deri 
guddelerinin ifrazatı

nı düzeltir. Sivilce ve 
siyah noktaların teza
hürüne maru olur. 
Cilt adalesini besliye
rek kuvvetlendirir. 

l ı Kuru cildler için yağlı ve yağlı ciltler için 
, husu,i tüp ve vazoları vardır. 

ya asız . o 

-
~-------------------------· o. Denizyollan U. Müdürlüğü llanıan 

27 İkinciteşrinden 4 Birincikanuna kadar 
:llluhtellf hatlara kalkacak vapurların lsl.nler l, 
i< alkı' gUn ve saa tleri ve kalkacakhırı rıhtı .nla r 

kar allenl.& h•ttın• - Salı 12 de (Ege), Perşembe 12 de (Karadeniz), 
Cumar tesi 10 da. (Dumlupınar } ve Pazar 16 da 
(Aksu). Galata rıhtımmdan. 

flr tı f'I t.attın• - Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (Mer-
sin). Sirkeci rıhtımmdan. 

lımJt h attına - Sah, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Top-
hane rıhtımından. 

Kuclınya ha ttını - Pazartesi, Salı ve P azar 9.50 de ve Çarşamba, 
Perşembe ve Cuma 15 de (Sus). Cumartesi 
aynca 13.30 da (Trak ). Galata rıhtımından. 

ıanıiırm• t\ attını - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Trak). 
Galata. rıhtımından. Ayrıca Çarşamba 20 de 
(l\.lersln), Cumartesi 20 de (Antalya). Topha
ne rıhtLmından. 

larattJıı ha tttnı - Sah ve Cuma 19 da (Seyyar) . Tophane rıhtı
mından. 

lmrız hat tını - Pazar 9 da (Bursa). To1>ha.ne rıhtımından. 
Aı;vahk hett1nı - Çarşamba 15 de (Kema.1), Cumartesi 15 de 

(Saadet) . Sirkeci rıhtımından. 
iımlr sara t h •ttın.a - Pazar 11 de (Kadeş). Galata rıhtımından. 
Mersin hattına - Sah 10 da (Tırhan). Cuma. 10 da (Anafarta). 

Sirkeci rıhtımından. 

NOT: 
\ · ~ .,~r scf<'rh'ri ııaı.kınc!a her türlü malliınal aşağıda telefon numara

ları.~ .\ 1?1 Ac<!1 1 ~Jrriıru:ıden öğrenilt'bilir. 

Galatı Ba'< .\c<"nleliA:i - Galata rıhtımı, Limanlar l imum l\IÜ· 
dürlüğü binası altında 42362 

Gala.t.t Şubt - Ga.!ata rıhtımı. J\.tınlaka. Liman Reis
liği binası altında. 40133 

22?49 Sirkeci .. .. - Sirkeci, Yolcu salonu 
(977?) 

İstanbul S üncü icra memurluğun
dan: 

Bir alacağın temini için hapis edi
lip paraya çevrilmesine karar verHen 
1 adet Fericder orta boy bir adet 
dört gözlü dondurma soğutma aleti 
Gala ta Kemankeş mahallesi Koca 
Mustafa paıa caddesi (6) ncı va -
kı! hanı altında 133/135 numaralı 

mahallebici dükkanında 30/11/939 
perşembe günü sant 15 te birinci a
çık arttırma suretiyle satılacaktır. 

İıbu gün kıymet yüzde yetmi~ beıi
ni bulmadığı takdirde 7/12/939 per-
50mbe günU aynı saatte ikinci arttır
ma suretiyle sablacağı ııan olunur. 

(22214) 

a:anunı Mümessili ve Neariyat Dl· 
rek".örü: A. Naci, Basıld.ıjı Yer: 

Son 1'elça1 BasıIMVi. 

İstanbul Asliye 9 uncu hukuk M
klmliğindeo: 

Yasef Bahar taralından Kuzgun
cuk İcadiye caddesi 163 No. da Ma
zalto Sefado aleyhine açılan boşan

ma davasında: Milddeaaleyh ika
metgahını terk ile semti meçhule git

tiği ve adresi malôm olmadığından 

arzuhalin tebliğsiz iade edildiği mü .. 
başirin meşruhatından anlaşılmakla 

arzuhale yirmi gün zarfında ce

vap vermesi ve mahkeme için ta-

7in olunan 20/12/939 günü saat 

9.5 da mahkemeye gelmesi hakkında 

ilAnnameler tanzimi ile daveti

yenin gazetelerle ilAnat icrasına ar

zuhal suretinin davetiye ile birlikte 

mahkeme divanhanesine taklik edil
mesine karar verildi. 

İst. Asliye Mahkemesi 9 uncu Hu

kuk Hakimliğinden: 

Yorgi_nin Filorya Kalitarya köyün

de Y cşilk.By caddesinde 22 numaralı 

Bay Bekir Teke evinde muklo:r Tal
ya İstavridi aleyhine açtığı muhake

menin 939/176 n~arasında mukay
yet boşanma davasına ait dava anu

hali on gün içinde cevap verilmek. ü
zere berayı tebliğ gönderilmiş ise de 

mumileyhin mezklir ikametgiihını 

terk ile semti meçhule gittiği ve ha

len mahalli ikameti meçhul bulundu
ğu mübaşirin me3ruhabndan anla

şıldığından müddeaaleyhin mezkCır 

davaya karşı 20 gün zarfında cevap 

vermesine ve tara.fların 20/12/939 sa
at 9.5 da mahkemeye gelmelerine ve 

istida sureti ile davetiyenin mahkeme 
divanhanesine talikina ve gazetelerle 

iJ.anat icrasına mahkemce karar ve .. 

riJmiş olmakla ol baptalti" ilam sure
ti iliın olunur. (22216) 

İstanbul tl'çüncU İcra Memurlu

ğundan: 

Bir alacağın temini için haczedi

lip paraya çevrJlmcsine karar verilen 
35 beygir kuvvetinde gazojen rnotö

ril, Galatada Mahmudiye caddesi A

laca Mesçit İde sokak No. 18/20 Ma

car ıirketi deposunda 14/12/939 per

;sembe günü saat 16 da birinci arttır
ma yüzde yetmiş beı;;ini bulmadığı 

takdirde ikinci arttırma günü 19/12 
/939 salı, saaı 16 da aynı mahalde sa
tılacağı ilan olunur. (22220) 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

28/11/939 Salı •günü ~amı 
'Saat 20,30 da, 
ŞEYTAN 

H A LK O PERETİ 
Eski Çağlıyanda saat 21 de 

G ÖNÜLBEL A S I 

Yazan: YUSUF SURURİ 
Müzik: KARLO KAPUÇELLİ 

Baş, Diş, Nezf e, Grip, "'"" . 
Komatızma 

Kl vralji, kırıklık ve bütün ağrıların ı z ı derhal keser 
icabında günde 3 kaşa alı n ablllr. 

Her yerde P ullu Kutuları ısrarla ist eyiniz 1- -- - - -
!I iSTA NBUL BELEDJYESiNDEN 1 

İlk Muhammen 
temjnat bedeli 

105.00 1400.00 Beyoğlu mıntakasında Tretuarların tamirinde kullanıl-· 
mak üzere tedarikine lüzum gösterilen 2000 m2. çi .. 
mento. karonun satın alınması. 

43.50 580.00 Haseki hastahanesinde müstahdem kapıcı, arabacı ve 
hademeler için yaptırılacak 29 takım maa kasket elbise 

İlk teminat mikdarlariyle tahmin bedelleri yukanda yazılı işler ayrı 
ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 13/12/1939 çarşamba günü saat U 
de Daiml encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve muame!At müdür
lüğ(lnde görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplariyle ihale 

• gUnü muayyen saatte Daimi Encilmeode bulunmaları. (9827) 

r~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim;;-.iiiiiiiiiiiiii~-;--.-.. 

Şirketi Hayriyeden ! 

~----------------·--------~ 
ı_iN_H_is_A_RL_A_R_u_M_J_M_~,DÜRLÜGÜNDEN 

Cinsi 

Yamalık kanaviç, 
Çul 
.Cuval 
Iskarta çuval 
lskarta kanaviçe 
Iskarta çul 
Yamalık kanaviçe 
Iskarta kanaviçe 
Yamalık çul 
İskarta çul 
Yamalık çuval 
Iskarta çuval 

Muhammen Be. 
beher kilosu Tutan 

Lira Kr. Miktan Lira Kuruş 
~~-----'-------~ 

6000 
2500 
3000 
3000 
5898 
3291 
5000 
3000 
2000 
2~00 

2000 
1500 

Kg. 

.. .. 
" .. 
.. .. .. .. .. .. 
.. 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

15 
20 
08 
08 
22 
10 
15 
22 
20 
10 
20 
08 

900 
500 
240 
240 

1297 
329 
750 
660 
400 
200 
400 
120 

00 
00 
00 
00 
50 
10 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

% 7,5 teminat Eksiltme 
Lira Kr. Şekli Saati ----
135, 00 
75, 00 
36. ~ 
36. 00 

195, 00 
50, 00 

112, 00 
99, 00 
60, 00 
80, 00 
60, 00 
18, 00 

Pazarlık ) 
) 
) 
) 

" 
u .. 

Açık ek.) 
Pazarlık) 14 

u ) 16 
.. ) 

" ) .. .. .. ) 
) 

1 - Nümuneleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı ıskarta sar gılar hizalarında gösterilen usullerle 
ayrı ayn satılacaktır. 

il - Muhammen bedelleri% 15 :muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır, 
Ill - Arttırma 8/Xll/939 cuma günü saat H de başlıyacak ve aynı günde bitmek üzere Kabataşta Levazuo 

ve mubayaat şubeslııdekl alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Nümııneler hergün sözü geçen şubeden ve mallar da Ahırkapı de posunda görillebil1r. 
V - İsteklilerin arttırma için tayin olunan gün ve saaUerde % 15 mi1ı: tarındakl ııüveome paralariyle blrlil<

te yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri. (9646) 

Cinsi 

Kınk pirinç 
Gaz yağı 
Beyaz tırtıllı 

Miktarı 

-106 Ton 

16.000 Kgr. 

* Muhammen B. 
Lira Kr. 

9010 00 
2360 00 

%7.5 teminatı 
Lira Kr. 

675 00 
177 00 

alüıninyom kağıdı 40.000 tabaka 394 38 29 56 
I - Şartname ve nllmunelerl mucibince yukarıda yazılı üç kalem eşya hizalarında 

Imacaktır. 

Eksilim. 
şekli saau -----

Kapalı Z. l~ 

Pazarlıkla 16 

Pazarlıkla 16,36 
gösterilen usullerle satın a -

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri lrlzalannda yazılıdır. 
III - Eksiltme H/X!I/939 perşembe günü Kabataıta Levazım ve Mubayaa\ subesindeki alım komisyonunda 

yapılacaktır. 

IV - Şartname ve nümune her gün sözü gecen şubeden parasız aılnabillr. 
V - Kapalı zarl mUnakasasına iştirak edecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaikle yllzde 7,5 güven

me parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ibüva edecek kapalı zarllarını ihale günü eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar mezkfir komisyoli başkaolığına makbuz mukabilinde vermeleri lôzımdır. Bu iş için Ankara 
başmüdürlilğüne de zarf verHebilir. Diğer eksiltmelere gireceklerin muayyen günde yüzde 7.5 güvenme paralariYla 
birlikte yukarıda adı geçen k.omisyona gelmeleri nan olunur. (9788) 
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--


