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Harp Tehlikesi Genişlemekte Devam Ediyor 
--- ·---

İngiliz Tayyareleri Alman · 
•• 

Hava Uslerine Hücuın Etti 
Bogazlar İ Sovyet - Alman münase

batı Vahamet Kesbediyor İtalyan Ve lngiliz 

Çemberlayn'ın Beyanatı 
Gazetesi Arasında 

Fikir Teatisi 
Roma, 29 {AA.) - 3tefani· ı 

Ajansı t bliğ ediyor: 

Harp Kara, Hava ve Denizde 
Şiddetli Bir Boğuşma Oldu 

ingilıere'nın Çanakkale, Sü· 
veyş, Cebe_lüttarik, Man~ kapı· ı 
larını ve Iskoçya ile Norveç 
arasında denizi kapatmak su-

' retile Ahnanyayı boğmak kud- ! 

l retine sahip olduğunu ishal et- ı 
meğe uğraşan Nevs Chronicle 

1 gazetesinin bu b~p~aki neşr! • 
. ;" ,,, .., ...... :e. • • 

Türkiye - Iran 
Irak ve Asya .. 

Şarka Joıru uzanan 
yeni ıimendiferlerimiz 

Türkiyeyi aynı :ı:aman

da kültür, ticaret ve sa
mimi hardeflih b ah r· 
mından da l r an , Irak 
ve A•yoya bajtlamalı.· 

tadır. --
Yazan: ŞUkrU Ahmed 

Tıirkün, Türkiye Cumhwiyeiinin 
medeni dunyaya karşı övünebllecctJ, 
illlbar blslerlylc ıröslerebileueki imar 
eserlerinin uasmda ve b&l}lllua. şi ... 
mendlfettlllilmiz, ş1mendiltrlerjmb 

celmektedlr. A• yıllar içinde 3000 km. 
demJr 7oluou Türk sermayesiyle ış ... 
~ısı ve teknltl ile muvaffaklyelle lıu• 
nn, bitiren, lşlebn.iye tahs1s eyllyen 
Türk.lye Cumhuriyeti hlikiımeti, yal .. 
nız müdafaasını, köylüyü, istihsali· 
tım121, müstahsUJertmlıl korumakla, 
TürklyenJn imarına, köylünün refa .. 
hına yenJ, devamlı, büyük bir eser 
hediye etmekle lıalmamış, şarktan 

carba, şimalden cenuba ve bu mın. 
takalar arasındaki vlJi.yetlerJml:ıe1 
kasabalarımıza kadar demiryolları

nın döşenmesini, bu hailar -öurlnde 
Jokomotltlerln, vasonların Türk lş

çlsl ve teknlslyenl ile. marifetiyle lş
Jelllmesinl, bergün hareket ha.linde 
buhınmasını temin itibariyle düşün
düklerimizden daha mühim muva.f
faklyetlerl milletimizin elde etmesi
ne sebep olmuştur. 

~imdi demir yollarunı:ı yeni isti
kametlerde, yeni merhalelere doiru 
Uerlemektedlr!er. 

Dlyarbakırdan Iraka1 &'ene Diyar
bakırdan İrana doğra. uzatılmasına 
secell. cü.nduzlü eahşdan dem:iryol
Jarımıı.ı, bu sahadaki yeni muvaffa
klyetıerlmtz ve hedeflf'rimfz arasın

da sarabiliriz. 
cumhuriyet nafıa.sının eh.mlş ol

dufu pl:.ina göre, Dlyarbakırdan bafj
hyarak 111 inci kilometreye kadar 
aynı btikametl ta.kip eyliyen yeni 
demlryollarımız, Bltlisten grçerelr, 
Tatvana kadar ur.aWaca.k, Va.n vUi
yetlmlzden re<tıruerek İran hudu
dunda Kotur'da bltlrllecek, İran şi
mendilerlerjyle iltisak peyda edecek 
olan bu yeni demlryolumuz, Türkün 

kardeş İ<an ile, Oda. Aua mlllelle· 
rlntn kültür, lktısat kayoaklarlyle 
muva.ıı;alasmı, doğrudan doğruya, a
nzasız yollarda temasını temin eyllye
cektlr. Bu yeni baitın siyasi ve iktı
-.;adi kıyıneti, ehemmiyrti iUıaıat ve 
ihraeatımı:ıdakt meYkli şüphesiz ki 
çok mtilıim olarak, TuTk milletinin 
AsyadakJ kardeş millC'tlerle doğru

dan do,fruya temaslarma dahi fC'yiı-
11 yollar a(:l.C'akhr .. \.vrupanın medt•nJ· 
yrlini, tf'kniğlni tatbik hususunda 
muhtm mu\•aftaki)·etlt"r göstermiş o
lan Türk milltU ve Tı.irkfye cumhu· 
rlycti bükümeU, külti.ir, eıkl mede
niyet e f'rleri. bugUnkü k-rakki, fj .. 

kir, lktı-tat birllklf'ri ve bağları JtJba

riyle Asya ile ve Orta. Asya millt"tle
f'iyle alakasını k.esmeml'itlr. Bllikis 
yakından, l.ıatnlmi alikalarla, rabıta.-

(Arkası 3 üncü sayfada) 
!!ÜKıtÜ AHMET 

·; 1 
yatı hakkında mıita~ealar yu · 
rüten Giornale d'ltaha. bu mev
zu un evvelce •başka bir İngi· 
liz gazetesi vani Evening Stan
dard tarafından bahsedilmiş 

1 bir mevzu olduğuna işaret ve 

ı bunun çok tehlikeli bir mevzu ı 
o'lduğunu tekrar etmektedir. ·- -- - - . 
Salih Kılıcın 
Muhakemeei 

Dün İzmitte Bir Kaç 
Şahit Dinlendi 

Garp cephesinde hareki.tta buJunan bir Fransız. tankı 

Izm!l, 29 (İKDA.'VI Muhabirin· 
den) - Bıııgü İzmit mahkeme -
sinde Dolana.bahçe hadisesinin 
muhakoınesine devam edilmiştir. 
Eski emniyet müdürü Salih Kı· 
lıç ve vekili Sedat Tek mahkeme· 
de hazır bulunmuştur. Müdür mu· 
avini Kfımüran mahkemeye gel· 
memiştir. Durı.ı.,<madan !vareste 
tutu1Jmasına dair karar mevı.. .. 
olmadığından gıyabında muhake
meye devam edilmiştir. 

Londra, 29 (AA) - Çember
Jayn, Avam Kamarasında şu be
yanatta burunmuııtur:. 

Ha'lilıazırda, parlamento müza
kerat?, harbin bilfiil devamı için 
e'lzem olan iktısadi meselelere 
mün,!ıasır olmalıdır. 

Müttefikler, Almanyanın, biz -
zat imzaladığı aııfaşmalar ve ırnu· 
kaveleler hilafına olarak, ırna· 
zur görülemiyecek müteaddit ha
rek~t1.lel'd.e bulunması üzerine, 
bugün neşredilen mızıı'lar mec- ı 

(Arkası 3. üncü sayfada) 

Şahitlerden İı>mit Emniyet Mü
(Arta.;ı 3. iincü sayfada) 

Finlandiya Sovyetlerle 
Harbe Karar Verecek Mi? 
Nota Teatisi Devam 

1 Loııdra, 29 - Fin • Sovyet lhUlii.· 1 Roma, 29 (A.A.) - Bu sabahki 

Ediyor 
hametinl a.gık bir 15elilde kaydet-

fının ser,.ınt~mesl buradaki tefsir- gazetf'ltr, ne rctUkleri haberler_ıe 

ıere ıöre iki devlet ara!<;ında. muha- Sovyet - Finlandiya ademi teea.vli2 
mektedlrler. 

llelslnkl, 29 (A.A.) - Finlandiya-
saınah mucip bir va:ıiyet icap etıir

miyrcektir. Finlandlyanın harp ka
rarı verip vermiyeceğl hakkında hiç 
bir fikir bryan edilmt"mektedir, 

Kopenfag, 29 (A.A.} - Sovyetle
rln, bugün, Finlere bir üıtlma.tom ve
rl'rek, son bil.CUst"ler dolayJsiyle, Fin
land1ya Jut'a.laruun, 18 saat ı:a.Tfın

da Carelie burnundan 25 kilometre 
i~erl çekilmesini tstlyeceğl Tldcnde 
ve rolitiken raı:ctelerlnln Helsinki 
muhabirleri tarafmdan haber vern .. 
mektedir. 

Maarif Vekili 
Hataya Gidecek 

~\nkara ·l9 t iKDAM :\lohabirin
de:ı) - Öj,;,reııdl1tmt' göre l\laarif ·ve
kili Jla'ian Ali l:ticel pek yakında. 

Oatara gidcct'kllr. Kuvvetli bir Jbtl
malr gOre bu sryahatlnl civar vila
yetlere de teı;;mtl edecektir. 

--o-

' Dahiliye Vekili Yarın 
Ankaraya Dönüyor 
Ankara, 29 (İKDAM l\fubablrin

deıı) - Dahiliye Vekili Faik ihtrak 
burün 1\ferslnden hareket etti. Yarın 
öjJeden evvel Ankaraya muvasalat 
edecek lir, 

paktının :\loskova tarafından fe~hi 

Uzerlne tahaddü.s eden vaziyetbı va-
nın. son l\losko"·a not.asına verdlil 
cevap bu sabah &'ÖnderUmi')tir. 

Hayri Uğurun Cenazesi Kaldırıldı! 

ı.,tanbul Şrhir l\lcclL.lliİnin Daimi En'"limeni aı.alarından Jlayri Uğur dün 
t.Orf'n~i:t. cömi.ıldli. Hayri l'iur bayah m iddetinee gö:ı;Lr-riştf'n ve gösteriden 
uzak kalmı~. vatan uğruna. Trakyada vazife aldığ"ı zamanlarda bile te\•azu
dan ayrılmamış. her zaman riya!,ız, cü;-üJtüsüz tşlııi başarmış sessiz, sadasız 
bir vatandaştı. Daimi Encümende varileslni hakkiyle yapan bir insandı. Ken~ 
dtslne haktan rahmet dllt"r, arkada br·akhğı evli.tlannın babaları kadar va
tanS'l'vtr yeıtştlrilmelerini temenni eylerlı.. 

Karşılıklı Siperler Kazılması 
ve Askeri Harekat Manidardır 
Londra, 29 (Hususi) - Sovyet ı-

Alman münasebatı manidar gö· ... _ _. .. _...,_,_._., ...... _ _. .. ,..llılll_'lllı ____ flll_~-----' 
rülmek:edir. Ka~ilıklı siper ka· ı 
zılmasına ve askeri harekata husu 
si bir ehemmiyet atfedilmekte
dir. 

Londra, 29 (AA.) ~ Royıerin 
diplomatik muhabirinın iyi bir 
menbadan öğrendiğine göre, AJ. 
manlar. So\' ·etler Birliği ıle 
münasebctlerı bahsinde endişeli. 
gözükmcktedır \'e şark hudut hat.
tında tahkim"t yapmaktadır. Al· 

1 man}ar, bttrada1 hem siperler 
kazmakta hem de blokhauzlar in· 
şa eylemektedir. Sovyetler de ken 
di taraflarında ayni tartda hare
ket etmektedir. 

Amsterdam, 29 (A.A.) 
Nieıve Rotterdamsete Courant 
gazetesi muhabiri diyor kı: 

Alman Hariciye Nezareti, Al
manyanın vaziyetini şöyle anla· 
tıyor: 

Almanya, Sovyellcr i'tihadırun 
metalibini tamamen tasvip et -
mek~e ber:ıl:ı : ihtilafa hiçbir 
suretle müdahııfo t.mıvecektir. 

----<>c>· ---

Menemencioğ 1 u 
Lord Halifaksla 

Görüştü 
Heyet lng.liz HUkOmetinin 

Müsafıri Bulunuyor 

• 
iKDAM ....................... 

Yarın Abidin Daver'in 

Başmakalesi İle Çıkıyor 

Ba$mnharrirfmlz Abidin Daver 

Otuz )"ıld:ın beri Türklytnin en bü
yük caıete ''e mecmualarındakl ya
ı.ı:lariyle kendini memlekelimlze ta. .. 
nıtml$, on beş ·ıhlır tıCUmhurlyet• 

cazetcs.lndeki ne~ıyatJ)·le kendini 
Tiil'k efkiırt umumlyeslne !ll:evdJrmlş 

olan Abidin Daver pzet.mWıı baş· 
muharrlrllilııi filen der'uhle etmit 
bulunuyor. Yaıılarını çok büyiık bir 
&l1Jı.>. ile okııltıumak muvııffakiye
tini .taza.nnu. olan Ba.$ma.Jaarrirlmiı: 

Abidin Daverln Y•sa.ca.t'I aiy&si b· -
makalelerinden ba ka .İkdam> da 
memlekette büyük töhret kazanmı , 
büyük ali.ka uyandırn11t askeri ma
kalelerini de okuyacaksınız. Abidin 
Daverin ilk askeri makalesi de ya
rınki nüshamızda intlJfar edecektir. 

ABİDİN 
Yarınki 

DAVER'İN 
Yazıları : 

BASMAKALE 
' 

Türkiye ve Harp 
Londra, 29 (Radyo) -Türk he

yeti Reisi B. Numan Menemenci· 
oğlu bugün Harıciye Na1'ırı Lord 
Halifaks ve Hariciye Nezareti 
müste,,arı ile görüşmüştür. 

Londra, 29 (AA.) - Türkiye 
Hariciye umumi katibinin riya • 
setindeki Türk heyeti dün ak -
şam Marn; denizini geçmiş ve 
Londraya hareket etmiştir. 

Zaferi Kazanmak lcin Taarruz Lazımdır 
ı YAZAN: ABİDiN DA VER 

Londra, 29 (A.A.) - B. Numan 
Menemcncioğlu riyasetindeki 
Türk heyeti, Manş sahillerindeki 
limanlardan birine çıktığı za · 
man birçok zevat taraiından kar
şilaıınfüS \'C heyet ekspresle Lon· 
draya hareket etmiştir. 

Numan Menemcnciojflu, Viktor 
ya istasyonunda, Hariciye Nazırı 
Lord Halifaks adına B. Oliver 
Hervcy ve ticaret nazırı B. Ca· 
dogan adına da B. Gladvin Yobb 
tarafından selamlanmıştır. 

B. Numan Mmemencioğlu ve 
Türk heyeti azası, İngilteredeki 
ikametleri müdde>tincc, hükii · 
metin misafiri olacaklardır. 

----o·o---

Gafenkonun 
Beyanatı 

Rumen Hariciye Nazırı 
Siyasetini izah Etti 

Bükroş, 29 (A.A.) - Rador ajan
sı bildiriyor: Jlariciye nazırı Gafeu
ko Ayan ve ~tebusan mecli!'lerinin 
bugün ya.ptLklan mU~terck toplantı

da Romanyanın harici siya~eu hak
kında mufassal izahat vermi~ ,.e Ro
man.,.anm Avrupa harbinin başrnda
kl '\'aıİyetini anlatarak demJ~Ur ki: 

- Romanya. lsUkliUnln tam ola
rak muhafazası ma:ı.idekl bütün va
:aifelerlnln ifasmda faydalı bir muva· 

f Arkası 3 üncü sayfada] 

Yarınki Nu•hamı:ı:da Okuyacaıınız Ya:ı:ılardan Birhacı: 
' 

Örnek Almak Lazımsa Haftanın HAdisalerl 

Y S 111 • I t S d Karşısında ... 
azan: e amı zze e es Yazan: Sadun Galib Savc 

Mayn Britanya Yollarını 
Kapayamaz 

Yazan: Emekli G. K. Koçer 

Bunlardan ba ka dri«:rli arkada. ımı~ 

ŞükrU Ah'lled'il 
Cihan siyate ine temas eden maka

lesi vardır. 

"Yarın İKDAM'ı okuyunuz,, 

L!Ri 
Beynelmilel Şöhretlerimiz Var mı? 

«Vakit& C"azete~i bir ankc' ath; ı 
edib ve mütdekklrlerimlı.e ·oru)·or: 
Beynelmilel şöbretıt"rlmlz var mı? 

Bu suale t"evap yert"nlrr arasında. 

HUseyin ('ahit l'a.l<·tn ile Falih Rıfkı 
Atayın cevaplarını şayanı dikkat 
bulduk. Cahil dJyor ki: tJJl.zde oriji
nal tefekküre delıilet t"decck hiç blr 
isim bulamıyorum.» Falih de «Za
manımızın be)'nelmileJ en bliyük 
şöhretlerinden biri bizimdir: garp ve 
şark ileml asker ve tnkıli.pçı l\lus
tafa Kemali tanıyor.> diyor. 

Bu suale cevap verirken ne ban 
arkada,ılar kadar cömert daVl'anmalr, 

ne de üstadımız lliıseyln Cahit }-'aJ .. 
çın kdar ha!<tls hareket etmek reva
dır, Beynelmilt"l hb i1emine ba ·vu
racak olursak. Akil 1\Iuhtar adın• 

görürüz. Akil )luhtar be:rnelmiJrl 
bir şöhrettir. 

Falih Rıfkı .\tayın C"f'\'ahına ft>liıı
ee; kendisiyle be-rabf'r tekrar edece
ğiz: Za.manınııı.ın bt"ynelmilel en biı
yük ..cihrf'Uerinden biri bb.lmdlr~ 

cup ve şark ileml asker ve lnkılip
eı llustata Kf'mall tanıyor. Ve bun
dan sonra da Uoive edecefb.: Garp ve 

(Arkası 3, iincii sayfada) 
SELA.'lfİ İ&ZET SEDES 



RAYFA 

BOYOK TARiHT ROMAN: 2s 

Yazu: M. Sami Karayel 

K!~!~r Ağası Vok:sa : Kellesi Uçu
rulmak Emri1e mi Geliyordu ? 

Sarıkçı, tıazura setir CeimeL. 7t:r
Jere ••ede ederek padiı;alwı aşakla
rına kopandı ve öptü. Doğrulup el 
pençe di\ an durdu. Öh.im bekl.i:;reıı 
kurbanlık ıco.,...., &ibi bafıD.ı bir ta
rafa 1$n!şt!. 

1 Sofu SiDan Paşanın agaları, Kız-

lar ağasına derhal buyur etiller. A
&a, Pa~anın kihyasına sordu: 

Padipb, hlddeile bağırdı: 
- Ulan kahpe herif neden askerin 

aylıklarını vakti zamaniyle vermeyip 
isyana müşevvik olur durursun? - ........ . 

- Bire hain!- Uste de ulema7• 0.
tüm!ize mUAllat mı edenlnf 
- ....... .. 
- Kasdin nedirf, 

- ·-······ 
- Makallll biWete ıı:-lia nedir? 
- .. uooooo 

- Dinsi.7., bnansu: herifl - ........ . 
- Ne denlll barelı:et ettiğın malll

mumw.dur. 

- Vurun kafasını!.. 
Cellatlar kapıda bekliyorlardL Sul

tan Ahmedin _,.ından; 

- Vurun! 
İrades çıkar çıkmaz içeri daldılar .• 

Aman vermeden Sankçıya yaklaştı
lar. Kollarından tutuı> dJıjarı çeltil

diler .• 
-Sarıkçı bağuvordU! 

- Efendimiz, vallah günahım yok .• 
Ne ulemadan ve ne de asker kulla
nnızın harekatmdaıı haberdar de!i
llm •• 

Sultan Ahmet. bağırıyordu: 
- SOyletmeyin bu herifi!_ 
Sarıkı;ı, gi!çlü kuvveUi bir adam

dı.. C.,lliltlar kolaylıkla silrükloyıp 

goturemiyorlardı. Bir yandan da ba
ğırıyordu: 

- PadiJalwn, Allah 8*ına la,yma

ırum bana! .. - ........ . 
- Hiç bir f07'de1l baborlm ;rol<
Nihayet. cellit.lar ikinci ltavraY19-

ıa Sarıl<Çl)'t c!Jpn aldılar_ Taşlık 

morciivenın ııjzmda boynuna bir 
kement takıp 7en: uzataralı: boğdu

lar. 
Sarıkçı, aon nefesiııl h!i ukeu ııö:r-

la bağınyoniu: 
- Ah, kahpe Mab Por7ker-
- Ah. kahpe kan.. 
~IJJiUar ışınl bitirdilclıen oonra. 

Sarık~ lefinl d.ıp.n attı!v. 
Aylık istemek !çın divwına toola

nan asker, kaymakamm öbilr dü.n-

7ayı bo1 Jadıiu» Corünce tıeyecanla
rı dard.u 

Mah Pl!ykerin -..- içinde but.
nan amlan bafınyorlardı: 

- Yoldailar- İJimjz bilti. Dağıla-
lım 

Pc kerlcrden bir ll<is bağırdı: 
- Aylıklanmızı ne vakit alacağız? 
Ma"ı Peykerin adaınları mukabele 

etti: 
- Herhalde efendimiz aylıklanmı

Em verilmesi için yeni tayin olı.ma

cak kaymakam:ı irade edeceklerdir. 
Askerler zabitlerinin bu sözleri ü

zerine dabldılaro l\tab Peyker, esa
sen, Sankı;muı 7e-ine gelecek olaıu 

da baz•rlamıştı. 
Stı'' .. ı.u Ahmet. Sarıkçırun kellesbı 

u~urdukt.ı.n sonra; Kızlar ağasına vu 
iradcCi• bulundu: 

- Git, Sofu Sinanı çağır! .. 
Kızlar ağam. atına bınip Solu Si

nan Paşanın t:onnğına yollandı. sı

nan Pasa. pencerenin önünde otur
muı sokal ..,.,-ediyordu. 

Kızlar ağasının alelacele sarayına 
dotru ııeldilinl cGrünee ~ oy
nadı. Olduğu yerden hopladı. 

Kızlar ağasının geli:;l bir n tu

bat~a idi. Yoksa; kellesi uçurulmalı: 
emriyle mi ıeU:rordu! 

- Paşa etendimiı, evde midirler? 
- Evet, Ala hazreilerl_ 
- Padişahımız taraiından celdiği--

mi kendilerine arr.ediniz .• 
Sinan Paşanın ağası, hemen P~

sının bulunduğu daireye seyirtti. 
Paşa, telfışlı idi. Kfthya.sı içeri gf .. 

rer girmez alelacele sordu: 
- Ne o, ne var nla'!. 
- Kızlar ağası Efendimizi görmek 

dilerler .• 
Sinan Paşa, dudakları titriyerek 

cevap vercU: 
- Nedir dersin klhyamf _ 
- Bilemiyorum Efendimiz_ 
- Askerin isyanı devam etmekte 

mf! 

- Askerin dağıldığını ifjttik .. 
- Sarıkçı ne oldu acaba! .. 
-- Padişahımız, huzurlanna çağır-

mıştı .. • 
- Bu. sabahleyin bild !ğimiz ha

ber .• Ondan sonra ne oldu acaba? 
- Habt:r alamadık .. 

- Adamlarunız uyuyor mu? .. Ne-
den ıimdiye kadar haber getirmedi

ler? -
- Yalnız,askerin dağLldığı haberi

ni getirdiler efendiml.z... 
- Yoksa; Sarıkçı yakaı;ını kurtar

dı ıru? 

- ........ . 
- Olabilir ya; hmt lı:ell .. !ni kur

tarır, padışahı fikirlerinden uzaklq

\ırır 

-. --··-· 
- Tezviratta bulunur ... Bizim kel

lemiz ortaya konabilir .. 

- ........ . 
Sofu Sinan Pa:;anı.n duşündülı:lerl 

doğru idi. Olabilir, tezvirata uğrıya
bilirdi. 

Kızlar ağası, hzla b<>lcletilemezdl. 
Paşa. ağasına: 

- Buyursunlar -
Emrini verdi. Sipahi Kemali aza

metle paşanın dairesıne CirdL SiDan 
pap, Kızlar alasını kemali !izimle 
karJıl•dı. P-. Kızlar ~ ;yüzüne bakı-
7ordu. Yumuşak mı, sert mI diye 

yokluyoniu? 

Fakat; Kızlar ağasının yüzü çok 
ııertU. Adeta, aalbaneden çıkmış ka
sap gibiydi_ 

Nasıl olmazdı.. Bir az evvel, kendi 
eUyle vezir ettili Sarıkçı gözü önün
de inliye inliye boğulmuştu. 

Za' allı Sarıltç~ bir hamlede vezir 
olmuftu· Uldn ömrü vefa elmedi. 
Çok geçmeden lı:elles.i uçm~tu. 

Sankçmm kellesin.in uçması hem 
Malı Firuz Sultan ve hem de Kızlar 
ağası çln mtitılm bır mağlübiyetti. 

Mah Peyker, ekserl,.et.le düşmö\n

ıarına galebe çalıyordu. Sonra, Pa· 
dıphın Sofu Sinan pa,ayı t;ağırma
sı da tehlikeli bir şeydı. 

Çilnkll, Solu Sinan paşa, doğrudan 
doğruya Mah Peyker Sultanın adamı 

idi. 
Eğer, Sofu Sinan paşa Ddaret kay

.makamı olun;a va1jyct ciddileşecek· 

ti. 
Bülün bu sebepler, Kızlar agasının 

suratını asmıya kiıfi gelmliıti. Paşa 

ile karşı karşıya a:elir gelmez söze 

başlacb: 

- Paşaıu, Efendimiz sizi çağırır

lar-- ........ . 
- Hemon beraberce hareket ede

lim.. 
[Ark851 var] 
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- S mL .. Semic:.~iııı, :<e var?-
e u?. 
A ı a:maga çalıştı: 

RüzgB.rdan pancar c;arp1yor
d u, hizmetçi kapadı ... .3en .bah -
çed dıı.. •. Ben indim ... 

Birden hıçk.rdı, sendeledi. kol· 
Jar ı uzatıp Perteve tutundu. 

Artı.k şimşek çakmıyordu. Oda 
k;ıran.lıktı.. 3clma titrivordu, çe
nı:-lcri birlberine çarp;y • du. Ne 
oldLi~"nu, nerede bulu duilunu 
k.a' r.yamıyordu. Müfekkiresi 
durm~ gibiydL Yaln:ı: Pertevin 
ko lanm omuzunda, be inde hls
sooiyordu. Pertevin bir seyler 
sorduğunu, 1kısık fakat hclt'Calllı 
scsıni duyuyordIL .. 

Selma, rıiya iç>ndc ruya go -
rür gibi ıd.ı; Pertevin söyledikle
rinı iş. tiyor, cevan vermiye çalı§ı-

'<>r, fakat bir türlü konuşamı -
vordu. 

Başını Pertevin omuzuna da
yamış duruyordu .•. 

Neden sonra hatırladı, o uyu
şuk hali sırasında, mecalsiz ve 
yarı ı;uurlu halinde şöyle düşün
müş ü: 

•Raha'l!lll ... Çok mes'udum ... 
Bir muddet daha böyle duraca -
ğırn. .. Cevap verır.e lii:irıı cin 
rucra'k etsın ve beni rvl'n ses r 
çağırsın ... • 

Bulür. bunlar kıs<>, :ok k ·a 
sürdıı, ancak iki üç dak.ka ... Tek
rar şlıqekler üst üs e çakmağa 
ba.<'.adı. .;)elma gözlerini açl.ı, ya
vaş yavaş doğruldu. 

Pertev sordu: 
- Korkun geçti ml1 

Gece .aıa&aı;ının üstündeki kilelik 

Bazı Maddele
rin Fiatları 
Yükseliyor 

Balmumu Fiatlarında 

Kırk Kuruş Fark Var 
İhracatın serbest bırakılması 

üzerine bazı madde:erin fialları 
mülenıadiyen artmaktadır. <:ıu a
rada bıtirnumu fiatları sı; !en lı5 
kuruşa ve keci kılı fiatları da 64 
kuruşa çıkm.ştır .. Buna rağmen 
har.eten mütemadıy~n truepler 
vukubulmak adır. 

Dün Çekyaya tüfün ve deri, 
Macarislana fıstık, Fransa ve 1-
talyaya afyon, Fılistine sahlep, 
İsviçreye ki.re. ımuh eli memle
ket.ere balık ve fındık gönderil
miştir. 

----00----
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Pelengi Derya Gambotu 
Dan.zdan Ç.karı.ı}Or 

Bundan 20 sene evvel Bakır kö
yünün açıklarında bir İngil.iz tahtel
bahiri tarafından torpillenerek bah
nlan Pelengiderya canbotu deniz.den 
çıkarılacaktır, Bu iş 14 klınunu ev
velde müteahhide ihale olunacaktır. . 
Müteahhit geminin hurda demirleri- ~ 
ni alacak ve diğer bütün alı:aam bü
k•)mete ail olacaktır. 

Dumlupınar Kurtarılmaya 
Ça 'ışılıyor 

Deniz yolları idaresiılln Dwnlupı

nar vapuru evvelki akşam saat 4.30 
da İm.ralı adasında karaya otunnuş· 
tur. Vapurun Tekirda ındao Mudan
yaya götünnek:te oldugu yolcular im
dada g~len Sus vapuru ile yerlerine 
nakledilınişlerdir. 

Ltanbuldan giden Saroz tahlisiye 
vapuru dün akşam yüzdürülmüştür. 
Teknede yara yoktur. Fakat gemi, 
bir dcla muayeneden geçirilecektir, 

EKONOMi 

s·gorta Primle-i Yükseldi 
Alınan.yanın, mayn harbini şiddet

lendirmesi uzerine Şimal denizinde 
sigorta priınleri çok yükselmiştir. Ak
deniz. Jçin aynı vaziyet yoktur. Fa
kat burada yükselme azdır. İhracatı
mııın bu vaziyetten zarar &öreceği 

tahmin edilmemektedir. 

--O-

Eski Şark Oamiryolları 
Hissedarlarına Para 

Dağıtılıyor 
Eskı Şark de-mır yolları tasfiye he

yet~ hissedarlara para tevziine b~
lamıştır llk olarak hk;se başına on 
beşer is\jçre tranıı verılec..-cklir. Ec
nebi ~:ıemJcketlerd~ olan hissdarla
nn gene 15 i~\içre frnf'gının o mem
leket poraslyl• olan k;ırşılıb bdar 
para laC'aklarrlır. 

Beraat Etti 
Be1(!diyeye ait benzini kendi hu

INSi otomobilinde kullanmok ve ih
mal sl.çlariyle mahkcıney<' veıiJmiş 

olan belediye eı;ki makin beı;; mil

dürO B. Nusret hakkında bir müd

dettcnberi Asliye l inci ~cezada de

vam etmekte olan muhakeme diln 

neticelenmiştir. Verilen karara gö

re B. Nusret.in biç bir suçu ıı:örillıne

miş ve beraetine hükmolwımuştur. 

elektriği y~tı. Selmarun y(\zü 
bembeyazdı, 

- Fırtınadan mı korktun Se-
mi? 
Mırıldandı: 
- Evet ... Çok korktum. 
Tekrar vııziye:i ·zah etmek 

mecburiyetini duydIL 
- Lodosun gürültüsünden u

yuyam.yordum... Hizme.çinin 
par.curu kapad:i!ını duydum ... 
Senin köşke ııiremiyeceğini an -
!adım ... 

- Bunun üzerine aşağıya in -
din, odaıma girdin, fırtınadan 
korkmana rağmen pancurumu 
açtın ... Semi sana QC>k teşekkür 
ederim, minnettarım ... 

Elektrik, Tramvay, Tünel 
Kadroları Kabul Edildi 

Diin Sekiz Sa
bıkalı Hırsız 

Yakalandı 

Şehir Meclisinin Dünkü Toplantısı Hırsızlar Muh(elif Semt-

_İstanbul Şehir Me.clisinin dün- I Ekrem Tur Şirket ,,amanın- lerde Ev, Dükkan Soymu~ 
ku ceısesı harar&.!•ı geçm.ış-.ır. da parasız seyahat ederler daha Emniyet müdür;'üğü 2 inci şu· 
Dün gömülen mec.is ~ından fazla idi. Halbuki hasılatı düş - be memurları dün müteaddit va-
Hayrı için üç daki.luı aya.J<.ta su- müş değildi. • Dedi. kaların faiıleri olan muh ' eıii hır-
kut edumiş. ve ımütealuben ruz- Bir aza umum müdürden gele- sızlan yakalımıağa muvaffak ol-
nwneye geçımıı.şt.r. Gunlerdenbe- cek seneki bütçede hasılatın azal- muşlardır: 
ri beklenen tramvay, _e~eı<tr.k, 1 t:lmış o"arak gösterildigınden iza- l - Ayın 18 ınci günü Şişlide 
tram".ay,_umum muaurlugu 1940 1 hat ıstem.i.ştir. Umum müdür şöy- 0Bman ol!/.u Fevzinin pa>to, !.As -
sen~sı bu:tçe ve kadrosu 1lZenn- ı 1e cevap vermi~tir: tik ve 10 liras..nı çalan çingene 
deki tetkikatını bıtıren tıutçe e~- _Tramvay ücretleri pahaJıdır. Alı .u.uımuştur. 
~~wenı ı<.~uıo ve ,buıceyı umumı B" . d. k . t· H .. k' 2 _Acın 20 inci vccesi Pangal 
h 

· d ız ın ırme ıs ıyoruz. u u - , ,, 
eye.e arz. eaıyor u. Bazı maz - b' ekl ·r y· t k c~ ap g~ tıdaki Şı;han kahvesi ile yanın-

b J . · k · b t '· rne e .r • ı ap . oV ~ a.a ann muza e.resı .t.,. en 1. .. ti . b. "kt · ·· 1 daki tütüncü diıkkar.mı·, mü<te-. . . ırse ucre erı ır mı ar ınaıre- ~ 
sonra ıdarenın 'butçe ve karirosu- . r.tler g.Wkten sonra içeri<ıe saık-
nun müzakeresine geçildi. Bu es- ceg.z.• . .. . !al'mak ve kiLt kırmak surelilc 
nacia Hamdi Rasim söz aldı: Tramvay, elektrık, tünel ıdare- soyan Tokatlı İ.>nıail oğ.u Zeki 

_ İdarenin J.9.39 sene.;i hiısıfa- sinin büke ve kadrosu uzun boy- e.e geçiriimiş.ir. 
tı ile 40 senesi muhamm<m hası- lu münakaşalara yol açıyordIL 3 - Evvelki gfın K-.ıpalw;ar::ıı-
lat farkı nedir? Açığa çıkaraan Haıil Hilmi - Arl<.adaşiar in- da Kirkor ismınde bır köoelecı -
memurlardan 164 bin l:ralıık ıa- ce eıeyip sık dokuycr bu ışi aitı nin dükkanından b .r balye kösele 
sarrut yapııabı.lecegi halcie büt- ayda bıtiremeyiz.• çalan uzun Süruri ,e 4-5 ay ev-
c;ed~ tasarruf mi.Har. 4.ı J:ıin lira Hamdi Rasim - Vqzifemızdir. ve! .>ümerbankta muhas:p Mu-
güs ' erilıyo~. Bu neden?. JEdi.. Sucian bir tetkik yapamayız.. zafferiı .,..rdesüsıinü çalan Der 

Bütçe encümeni reisi Hallı Sup- • Bütçede memurlara bazı zam- ğanın cürüm şeriki ve =kad~ı 
hi ı,u Ct!Vauı ver-01: ' l.ar yapılacağı göster.liyordu. A- meşhur palto h.rsızlarından Malı 

- İşleri tetkik eden mürakip zaiar buna itiraz etın.5, •Zaten bu mut Şevket ı,., çalırıırnıs "şyaları 
bize yanlış rapor verıni$ ir. Bi.a- idarede çalışanlar faz,Ja maaşlı- satın almak surctile hırsızlara ya 
hare mu'tali olduk. 42 bın lira d.r. Yeniden zam yapamayız.• t-aırnk yapan Unkapanında mu-
kadro farkıdır. 164 bin liralık fark Demişltrdir, kim sabıkalı arabacılardan kör 
filen verilen paranın farkıdır. Müzakere ne'icesinde maaş - J Salıh yakalanm.~lard.r. 
Varidat ce.vcli vardır, okunsun. ~ara zaan yapılma okeyfiye.in.n ba- \ Diğer ~ııçhı Dogan da aranmak 

H,.ındi Rasim - Varidat cet_ rem meselesi olduğu tahakkuk ı tadır. 
vfu..inde keyfiyet anla:;ıirnıyor. etmiş, bütçenin .bu faslı kabul e- Kösek! hırs.zı Sürurinin Mem-
Ben okuyuvereyim. 748 bin illa aumu;tır. Azadan Zahıt tekrar söz duh ismindeki suç or.ağı da ya-
dır fark. Raporda fark 164 bin li- almıstır: ka.lananıştır. 
ra deniyor. - Idarenin müdürlerine hu - 4 - Tahminen 6 gün evvel Ge-

Halil Hilmi - Raponın okudu- susı 0 • .,,,.00 ... ıcr ıansıs edilmiştir. dikpaşada be'.oo~yenin kbhirha-
ğunuz k.smı hikaye kısmıdır. Ha- Bu doğru deği:dir?. ' nesınde calu;an isınailin 1 cake-
kiki fark 42 bin liradır. :M_ustafa Hulki - OtomQ!ıfler üni ve İstanbul - Kırklareli ot.o-

Hamdi Rasim _ Ben 42 bin lira kenuı n.alıarıaır. iliz bu müdür- ·büslerinde o0förlük eden İsınai-
degil, 29 bin lira hesapladım. lere nakliye masrafı veririz. On- !in de 1 cekel ve taban<:asını ça-

1940 senesinin l·asarrufu yan - !ar da bu masrafları otomobi:leri- lıp Lra< eden sabıka! !ardan Un-
lış hesaplanmıştır. Zira çıkardı _ ne sarfoder;er.• Neliccde bu fa- kapanında arabacı Hüsnü tutul· 
ğı memur,ara açık maaı; verecek- sı1 da aynen kabul edı..miş ir. mu~tur. Çaldığı pardesL ve taban-
tir. . Zahit, vatman ve bi'etçilere ca, sattığı Unkapanındd sabıkalı 

Azadan Zahit söze karıştı; 1 zam yanılmasını teklıf ediyordu. e~haıı an arabacı kör Salih ten ge-

u 
1 

Rı·y~"et makam·.nda bulunan Ne- ri aLıımıştır. 
- 'mum müdür hfu;latın ıazal- - ~· ----o··r----

makta olduğunu söylüyor? Ben cip Serdengeçti: •Umum müdür .... OT E F ..:: fC R 1 ... 
buradadır. Nazan itibare ıaltr. di- - "" "' 

gördüm. Tramvaylarda polisler, 1 ye cevao verdi. Müzakere geç va- f Ç k' 1 . 
şunlar, hunlar parasız seyaha, e- , E"-Ril OCU ıarı çın kite kadar devam etmiş, bütçe ve v 

diyor, kontroller sıklaştıp.imalı - [ kadro kabul olunmuş. meclis da- AçılaClK Ka.ıı:ııar 
dır.• ğı:bm.ştır. I" 

Marangoz, sıvacı., sUtçii, ve kahve.. 
ci cemiyetleri bir senelik taaliyet ra
Porlarını ve bütc;eleı-ini hazırlanıış

lar ve murakabe heyetlerine vermiş~ 
lerdir. Diger cemiyetıcr de bu rapor

ları bu günlerde vereceklerdir, 34 
esnaf cemiyeti c.snat çocukları için a
çılacak kamplar için bütçelerine 4000 
lira koymuşlardır . Kamplara 50 sl 
sakat ve alil ve 100 ü de mekteple
rini iyi derece ile bitirm~ olmak ü

zere 150 çocuk alınacaktır. 

Yangın Tahkikatı 
Vali Dün Yaralıları 

Ziyaret Etti 
Evvelki akşam Tahtakelede Bal 

ta hanında vukuas:eıen ve mez
kür hanın tamam.le yanmas.le 
neticelenen va~ın tahkikatına 
dün de devam olunrruştur. 

Dün aoliyece yangın yerinde 
bir keı;if yapılm.ştır. Müadeiu -
mll!IIlilik 2 inci tetkik bürosu şe
fi Fe.hi Başaran ·ve Sultanahmet 
1 inci sulh ceza mahkerr.esi reisi 
Reşit "·omerden rm.irckkep bir 
heye ; dün öğlc<lcn sonra yanan 
hana giderek tetkikat yapmıştır. 

Valinin ziyareti 
Vali ve Belediye Re:si Lütfi 

Kırd:ar -dün Cerrahpaşa hasta
hanesine gitmiş, Tahtakale yan
gınında yaralanan itfaiye men -
suplannın ha1ırlar:nı sormuştur 

Vali müteakiben i.faiye müdür
U.üğüne uğramış, müdürü muvaf
fakıye:inden dolayı tebrik etmiş, 
yapılan tecıiibelerde hazır 'bu
lunmuştur. 

dei(il. amma. malum ya Nimet kı
ijı kırka yarar ... Fırtınalı havada 
bahçeye çıkılır mı diye tutturur. 
sonu gelmez ... 

- Ne ona ne de başka kimseye 
bir şey söy liyecek değilim Per -
tev ... 
Selmaruıı yüzüne dikkalli bak

tı: 
- Hala sarısın, ne kadar kor-k

muşsun! ... 
Selma omuz silkti: 
- Yar.na kadar bir şeyim kal

maz ... A ah rahatlık versin Per
tev! 

Garip Bir Dava 
Fazla Baktığ·ı f çin 

Hakaret Etmiş 
Sultanahmet 3 üncü sulh ceza 

rrü.kEmesinde dün garip bir ha
karet davası görülmüştür: 
Davacı; Efgaıı Harlciye Neza

retı mü~.cşarı olduğunu söylıyen 
Mehmet Au isminde bir zattır. 

İddiaya göre kendisi dun Emı
nönündc lınir.onu - llclıek tram
vay tavak:rnf mahallinde tram
vay beklerken suçlu Vehbi.Ye dık
katle bakmış, Vehbi de; kendisi
ne niçin böyle ısrar.a baktıwnı 
sorunca iş hakaro~e müncer ol
mu<tur. 

Mahkeme; Vchbinin hır aralık 
•sana cevap vermege tenezzül 
etmem!• sözünü hakaret addede
rek kendisini 3 gün hapse ve 1 li
ra da para cezasına mahküm et
miş. ir. 

Fakat davacının; kendisine faz_ 
la bakması tahrik kabul oluna
rak cezanın sükutuna karar ve
rilmiştir. 

nına sarkan elini tuttu, dııdak -
la-r.na götürdü. 

Se.lma odasına girer girmez ken 
diru ya.aj!;a attı. Başını yastık -
1arına gömdü. 

Kalbi kopacakmış gibi atıyor
du. Asabı zanl(ır zangır ti.riyor
du. Hala kendine gelmemiştL 

Vücudü kadar ruhu da !bitkin 
ve perişandı. 

F rtına yavaş yavaş diniyor, 
lodos ağır al':ır kesi!iyordIL De
nizin sesi hafiilem.işti. 
Yağmur ya~ağa başladı. Yap

raklarda tanelerin pıtırdm du -
yuldu, bir toprak kokusu yüksel
di. 

Selma sakinl~emiyordu. Teni 

Ayrıca 100 bın lira sarfı ne hı~ 
edilecek yeni hastnhaue: binan iç:n 
de cemiyetler bütçesln<' 50 bın lira 
korunu ·tur- 50 bin lira du e'>Ila.flar
dan Lane- yoluyle toplanacaktır 

ADLI YE 

Kızına Tasallut Edan 
Baba 

14. yaş-ındaki kendi öz kızı Nccın.i
yeni.n namın;una tccavUz ettiğini dün 
yaıdığunız Çenberli ta~ta oturan a
mele Subaşının muhakemesine dün 
2 inci ağrr cezada cürmü mc~hut ka
nwıuna göre, hemen başlanmıştır. 

İddia makamı suçlunun tecziyesi
ni ısteınlıltir. Muhakeme g.izli olarak 
görülmUJtOr. Karar yakında verile

cektir. 

&ılma. yaprakları azalan, çıp
laklaşan ağaçlar aı:ında hazin ha
zin dolaşıyordu. Eylül sona ermek 
üzereydi. İlkteşrin ba:;langıcında 
Bayan İffet ııidecek, Nimet hal& 
apartımanına yerleşecek, Selma
yı da Göz.epeye teyı:esine gönde
receklerdi. Melikenin bu ~ İs· 
tan.bulda kal;p kalmıyacağı belli 
değildi. 

Selma düşünüyordu; Yeşilköy
den bu ayrılış e.ski ayrrlışlanna 
hiç benzem:yecekti. Ne teyzesi 
onu tanıya.bilecekti, ne de sevgili 
edebiyat öiıretmeni Bayan Fahi
re. Selma, daha iki ay evvel E
renköy yollarında akasyalarla 
konuşan çocuk değildi. 

Biran çekiıı.gi gösterdi, sonra 
kekeledi. 

Ben dt- uyııy nıyordum ... 
Ha,·a da ne sıcak: .•. Biraz bah~ 
)e ~:ktım .. 
Genc<lüşiıııdü ve gene çekin~

li devam etti. 

Hala bir yaprak gibi 1itriyor -
du. Uzun entarisinin içinde kü -
çücük biı- çocuktu. Dagınık saç
ların çerçeve:ediği yüzü her za-

1 mankinden daha küçük görünü
yordu. Gö1Jerinin altı koyu bir 
hale ile izlenmiştL Bütün bu yor
gun:uk, asabiyet tezahürü bün -
yesi kadar taze ve masumdu. 

yanıyor, asabı geriliyordu. . 
B:rden.bire an1amıştı: Pertevı 

seviyordu. 

-9-
Kıoyun süıi.lleri yam~lardan 

inmis, asfalt boyundaki 1ar!alara 
~vıhnışlt. Uzaktan uzağa çıngı
rak sesleri duyuluyor. çoban kö
pekleri havlıyordu. Kiline •kü -
me uçan kuşlar, gökyüzünü bir 
akuarele benzetlyordIL 

Selma aşıktı! ... Bu hiç bir ü
mitsiz, hazin bir sevda idi. Pertev 
tarafından sevilmesine imkan yok 
tu. Buna rağmen, her şeye rağ -
men genç lczın .ıönlünde hakim 
bir tavırla yaşıyordu. Bu derin, 

- Nime in halini bil ,ı s~~ 
mi ... Bunu söyleme. .. Ne lüzum 
var ..• 

- MerGlı: etme Pertev söyle -
mem. 

- Yoo ... ElıemmiYetll bir sev 

Pen;ev bakıyordu; 
- Mini mini bir bE'hei(e ben:zi

ye>rsun Semi. İnsan bu halini gö
runce ı-.rkanda dadını arıyor ... 
Haydi Allab rahatlık versin yav
rum. Tekrar teşe!akür ederim. 

Güli.i.ııısed~ sonra Selmanın ya- Etraf sonbahar kokuyordu. 

, tam bir aşktı, Sevki 1abü kadar 

ı 
kuvve' li ve salimdi. 

Selma seviyordu! ... Kr&am -
yor muydu? ••• Hayır. 

~Arkası varl 

a•ı - tJ.;: i c .. 

Sovyetler ve 
Fin.andiya 
Sovyetlerin en sonunda 
Finlıiudiyadal.i taleple
rini fiil nlıasıı.a soka• 
cakları z1nnedılelıilir. 

Yazan. J.;Tı.ııt \zzı;T ~İC.:ll 

Sovyct Rusya ile Finlandiya a
rasında birdenbire alevlenen ve 
hid bir şekilde dnam eden hiıcliso 
ilk gündeki tahmin ve müıalea -
!arımızı tamamile teyit etmekte
dir. 

Sovyet Rusyanın, Fin kıtaatınıa 
huduttan yirmi beş kilometre ı:e
riye çekilmesi hakkındaki tektifl 
kabul edilmemiştir. Finliler mü
tcıkabilivet eea.sı oahi1.11oc bunun 
mümkün olabileceğôni ileriye sİİJ'oo 

müşleı:dir. Küçük Fmliındiya bü -
yük komşusuna taarruz ve teca
vüzde bulunduğu hakkındaki bü
tün iddialar.ı reddeyleıniş ve hattu 
hareketinde düne nazaran hiçbir 
değişikL.k yapmam ıs< ır Halbuki. 
Sovyet Rusya küçiik komşusunmıı 
kendisine devamh ·ekilde rahct -
sız! venliği i.ddiasındadır. l\1os
kovadan •on gelen haberler vabim 
,-aziyotlere iı,areı etmektedirler. 
Bu haberlere göre Fiıı.Lindiyanııı 
tecavüzleri devam etmektedir. 
Ha•ta piyade kıt'alan hududu 
ı;eçmeğe te~ebhüs etmişler, fakat, 
Kızılordwıun m:ıkinelitüfek ateşi 
ve mukabil taarruzu ile püskür -
tühnüşlerdir. Vaziyet ciddi gö -
rüldüğü içrn Sovyet ordusu Le
ningrat'ta tahas~üt cln1iye baş .. 
lanuş, izinler knldınlmıştır. Mos
kova ınatbuatuun ve radvosunım 
neşriyatı adeta biiyük b,; tehlike 
karşısında bulunulduğunu zan -
nettirecek bir ifade ta~ınıakıa ve 
Finlıindiyanın tecavüzleri karsı
sında kızıl halkın ve ordunun "a
zifesini ifa edeceğini tebarüz et -
tirmektedir, Ayni zıııınıanda en soa 
dakikada Sovyet - Finlandiya a
demi tecaviiz mi•nkı da Sovyetlcr 
tarafnvlan feshed.lmiş bulunmak
tadır. 

Rus nıatbuatuu~ ıuuuıni neşri
yatının, alınan tedbirlerin bize 
öğrett:ği ve öğretebileceği şey şu
dur kı, bugün ı\ın o ... öu"'tı k;t:u .... T 

yarın için daha kat'i bir ihtimal 
ıle Fınlandiva - So-.yet alll!sm a 
miiselliılı bir ihtilıü vukua gele
cektir. Bu ihiliifın menşei Sovyet 
kaynaklarına göre Finlandiyanın; 
Finlandi;vaya göre Sov;vet Rw; -
yanın tu.tuğu J,arcket tarzının ica. 
b!dır. Ancak, ı.-ınliındiyanın kendi 
güç ,.e takatin" bakmadan Sovyet 
Rusyaya karşı mütemadi iz'açlar
da bulunma ·ı normal bir tanda 
dii§ünebileııler için aklın almıya
cağı bir çılgınlıklır. 

Finliindiya boyle bir har<:ket 
tarzını ihtiyar edebilmek ve bil -
yük kın'Şusunun ım.ı.>eUah t<cn -
vüzlerle tahrik için ya istikliılini 
feda e1mek ve bir is.i!iıya uğra -
mak tehlikesini göze aldırmış ol -
malı, yahut ta bu tip bir •intihar-
hadisesi dışında sinirlerini tama
nıile kaybetm:ş olmak vaziyetine 
diişmüş bulunmalıdır. Aksi hal -

de, Sovyet idd:..larının doğrulu -
ğundan şüphe etmek, kızıl ordu
nun gaye;ine \.'USU] için ntusanna 
h3.diselere yol açtıi:a"ını ,.c mpıı;;;u

liyeti Finlandiyaya tahmil e•mek 
için sebepler ihdas eylediğini ka· 
bul ey kmek liızı)ndır ki, bu da 
kal'i nıah,~·l"'tlc bir vesika} a istı· 
-t etmedikçe miiınkun delildir. 
Sadece, muhakkak olan bir e7 
varsa o da er ve geç So-.ntlerin 
Fiıı!>:.:diya nezdindeki tal~plerini 
fılen tahakkuk e!tinne-k imkanını 
bir gün anyaraklondır, Şimdi, 
mevsim itibarile Finlandiyada bet. 
ki de askeri harekat yapmak güç
tür. Fabt. yeni harp silahlan bu 
güçlüğü kısmen bertaraf edebile
cek mahiyeHedirler. Anlaşılıyor 
ki, eğer Finland·ya ve Sovyet mü· 
nasebatı yeni bir sükun devresine 
girmezse ~a ve gecelerin uzun
luğuna bakmaksızın kızıl ordu 
meşru bir müdafaa gibi maksat
lan da hi.mil olarak Finliiııwliva 
toprakhırına girecek ve istedilti 
sevkülceyşi mıntakalardn yerle • 
şecektir. Böyle bir hareketin Bal
tıkta yeni bir ihtilat hadisesi tev
lit edeceği zannedilemez. 

Almanya. Fin - Sovyet ihtililı 
k~"'ında bitaraf ve hareketsiz -
dir. İsveç - Non·eç - Danimarka • 
nın müdahalesi ihtimali yok gi -
bidir. Esasen, tahrik ve tecavü~ 
gibi fiiller Finliındiyamn, meşru 
müdafaa bakla da Sovyet Rusya
nın hattı hBreketinde temerkid 
edeceği için böyle bir müdhaleye 
hukuki ve siyasi sebep te olmıya
caktır. Neti<:e itib•ile belki bir 
kere daha t~rih Fin islikliıli üze
rinde Rus hakimiyetini tesbit et
mekle kalacak ve Sovyetlcr Bal
tııct.ki hakimiyetlerini zayıflatan 
sebepl.:i de ortadan kaldırnruı bu
lunacaldardır. Bu n tice AlmPn
ymım da, İskandmav:va hükumet
eriııin de belki hiç i~lerine elnr
miyttektir. fakat, ya111lauk da 
bir ba.'!b "" yoktur. 

ETEM İ7.ZET BENlCE 
(Son Telııral'tan) 
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8. M. Meclisi Muamele 
Verg:sini Müzakere Etti 

Dünkü Toplantı Münakaşalı Oldu 
Ankara, 29 (A.A.) - B. M. M. 

bugün Şemseddin GünaHayın 
başkanlığında toplanarak ruzna
mede bulunan Devlet Demiryol
ları ve limanian işletme umum 
müdürlü~ü 1935 ytlı hesabı kat'i
sine ait kanun layihasının müza
keresini tehir eyleıni!;tir. 

Muamele vergisi kanunun ikin
ci maddesinin tasirhanelere ait 
f.krasının tefsirine ait kanunun 
müzakeresi esnasında talep üze
rine biribirini takiben bü çe ma
liye ve iktısat encümenlerinin 
mazbataları okunmuş ve bu mese
le üzerinde birçok hatiplu söz 
alm~ardır. 

Emin .3azak (Eskişehir) ipti
dai vaziye:te dlan tasirhanelerin 
muamele vergisiı>den istisna edi
lerek modern vesait ile .müceh
hez tasir ve tasfiyehı.nclerin ver
g iye tabi tutumıasının d'Oğru ola
mıyacağını, bunun iptidai vası
t:rl an himaye gibi lbir mana ifa
de edeceğini vazii kan= ise 
höy le bir gaye gözetmediğ;ni işa
ret cyliyerek iktisat encümeni 
mazbatasının kabulünü isiemiş
tir. 

Fa>:lı Güleç (Bursa) Kanunun 
ruhuna nazaran Türkiye mevad
dı iptidaiyesini ezen fabrikaların 
V<!rgiden muaf tıhıf.ması lazım 
geleceğini işaret ey lemi.ş ve ik-

• 

tısat encümeni mazbatasının ka
bulünü istemiştir. 

İktısat encümeni m&Zbata mu
harriri Rasim Ferit Atalay (Niğ
de) mevzuu müzakere olan me
selenin üzerinde durulmaya de
ğer ehemmiyetini tebarüz ettir
miş ve vengiye tabi tutu:ıznak is
tenilen tasfiyehanelerin bu yüz
den terki faa·.iyet etmeleri ve bin
netice bunların iş.edıkleri iptidai 
maddeleri is. ihsal eden Türk müs
tahsiller.nin mutanrrır olacağını 
söyıiyerck meselenin her üç en
cümen taraiından bir defa daha 
tetkik olunmasının dotru olaca
ğı ınütaleasında bulunmuştur. 

Sami Erkmen (Tuncelıı tasir
hane.erin 1asf.yehanelerm bir<tıi
rine kanştıruma.ması 18.zımgele
ceğini işaret ederek bunların ma
hiyetlerini anlatm;.ş ve demiştir 
ki: 

•Tasfiye fabrikaları Rencıberin 
maddei iptidoaiyesinin şeklini de
ğiş ' iren veya buna şekil veren 
bir şey detfldir.• 

Ma·:iye Vekilini müteakiben söz 
afan iktısat encümeni reisi İsmail 
Sabuncu, meselenin 'bir defa da
ha hükümelçe tetkiki için mazba
tanını encümene iadesini istemiş 
ve bu talep ·kabul edilerek mliza
kereye nihayet verilmiştir. 

Meclis cuma günü toplanacak
tır. 

izin ve Terhise Rağmen. 
• 
Italyanın silah altında 
800,000 Askeri Var 

Roma, 29 (AA.) - İzinler ve 
mecburi mezuniyetlere rağmen 
halihazırda silıih al'ındabuiunan 

İtalyan ordusu mevcudunun 860 
bin ki§iden ibaret cf.duğunu bil
diren resmi tebliğ 'hakkında tef
sirlerde bulunan Giornale d'İ.a
lia, bazı ecnebi mahafilin mütale
alarına cevap teşkil elımek.:e olan 
bu tebliğin son zamanlarda as
keri makamat tarafından fevka-

Çemberlayn'ın 
Beyanatı 

iade mezuniyef~erle ziraat işleri 
için verilen mezuniye'ler hak -
k :nda ittihaz edilmiş olan tedbir
lerin hakiki' miını f nı göstermek
le olduğunu yazmaktadır. 

Bu ecnebi mahafile göre, me
zuniye!!erin sebepleri az çok si
yasidir. Hakikati 'ha3de bu mezu
niyetler halihazırda İta~yanın 
harp kuvvetir.J değiştirecek :ma
hiyette değildir. 

Gafenkonun 
Beyanatı 
(Baş tarafı L ~el S&Ffada) 

zene eütmiye ve hiç: bir slya!ı;i ve ik· 
tısadi 1.qr,kJ m~sai)'l bertaraf e&me
mi.Ye çaı,.m!Jlır. 

Galeııko. ..llo. kova müzakereleri-
nfn muvakk.att-n tnk1Lamdan Türk -

Sovyct mtinasrbetlerinin müteessir 
olmamış bu.lunmasnıdan dolayı mem .. 
nun.iyrtlnJ beyan elmlşllr. 

l\.lüteakiben_ Roman,anın Balkan 
antantı mrmleketlerlyle olan iyi mıi
DA~ebetleriııi C.Cbar"W: etU.rerek de .. 
miştir ki: 

CBaş taratl 1 inci savfada) 
!isi emirnamesinde münderiç ted
b.r.eri aimak zarure'. inde ka;m.ş
lardır, Alman merıt;cli ihracat mal 
laı·ının müsaderesini ilmir bulu
nan b u tedb:rler .bitaraf mem.e
ketleri rnutazamr etmekten, hat
ıa ilarları kayıplara maruz bırak
maktan hii.ıi kalmıyacaktır, fakat 
BuyLlk Brit:ınyanın sarfettiği gay 
r et.erden memnuniye li mucip 
netıce almasına <.'Qk yardım ede
cek ve bu nelıce büaraflara fay
dal. olacak.tır. Esasen, bu ted'bir
leriıı, bitaraf memleketler için 
arzedeccği zarariarı aggari hadde 
indiNneğe bütün gayretimizle ça
lışacağız. Bu tedbirlerin tatbik 
mcvkline konulacağı tarih 4 ka
nunuevvel olarak tesbit edılmir 
ve bu memleke. !erin ona göre ma-

1 z;rlanmaları için kafi mühlet ve
rilmiştir. 

- Yugoslavyauın dahJii .resanett-
1 nJ temin Vf' kOD1$Ulariyle mi.mase

betlerlnl b'lleşllrmek 7olundakl g-a7-
retıerinl teveccühle takip ediyoruz, 

Çemberkıyn ilave etmiştir: 
Bu harbin nekadar devam ede

ceğı ıti, hangi istikamet.e ııenişli
yeccğini. ne zaman biteceğini, 
harbin sonuna kadar müttefikle
r;mizin ve dü'iffianlarımızın kim
ler olacağını., kimse bilmez. Böy
le olun<:a, harbden sonra yeni bir 
dünyanın hangi şartlar içinde ya
ra • acagını şimdiden söylemek 
tehl'keli değilse bile beyhude o
lur .• 

Türltiyenln haJWne faaliyetinden 
:memleketin ve memleket etrafında
ki denlzlerin kat"l emııl:retlnl muha
faza etmek kaynsunu ve harbin bu 
mınlakalara slrayetlne mani olnı.ak 
amılnl &örüyoruz. 

--<>--

Salih Kılıç 'ın 
Muhakemesi 

200 Profesör 
Tevkif Edildi 

Par!t, :ı9 (A.A.) - Pal ajansının 

lstihbaratma l'Öre Caracovle'de Alman 
makamatı tarafından t.evklf edllm13 
o1an Carcovle üniversitesi profesör
lerinin mlkdan 200 il tecavüs etmek
ledlr. 

Türkiye İran 
Irak ve Asya 

(Baş tarıfı 1 lnci sayfad~) 
Jarla Orta As7a milletlerinin mede
niye&. sahalarındt.k: Ueri hamJelerb"· 
le J'akından al.ıkadardU'. Iraka doi
nı uzatılmasına pahşdan deınlr yol
Jarımtz ise. Basra körfez.I, iran denl
ıi tarlklyle sene Asya ile, Hlndistan
Ja, Hint denizleriyle, Okyauuslarda
kl mllletlerle fikir, medeniyet, iktı .. 
sat. ticaret sahasındaki yollarımızı 

kısaltmıya, hareketlerJmb:l 1't:nlşlet

ml7e, kuvvetlendlnniye yanyacak
tır. K.1, bu hattın da Dlyarbak.ır ve 
clt.aşaıı» dan Kuvara, Babur, Cizre 
yanından Irak hududumu2a kadar 
uzatılmaklt.. Irak demlryollarb'Ie lltl
sakının teminine çahşllmakta oldu
funu ötrcnml$ bulunuyoruz. 

Dlyarbakırdan Irak hududuna ka
dar 324 kilometre, İran hududuna 
kadar da 420 kilometre tutacaiı an
laşılan yeni demlryollarımız münte .. 
balanna var"ıkları ıün yalnız Türk 
nafıasınm ve ştmendlfercilliinbı za· 
ferini tamamlamış olmakla kalmıya
caklar, Avrupa Ue Asya arasındaki 
mesafe ve farkı ds tamamen kaldır· 
mı.t ola.cak1ardır. 

Muhakkak ki. Tlirklye şarka de
mir aflar ti%rrlnde medf'nlye~ kül
tür, refah götürdüiü kadar ke~ft1sl
nln l"&l"JJ •e Asya ile olan rabıtasım 

.-ıa aynı nl!Jprt '\'e mesafe ö1eüsü içi

ne ah:ror~ kardeş rabıta1aTtnı •y:lva 
da tqınyor. Bu kardeş, doctt, kti1tü
re1 ve ekonomtk rabıta kı~alth!ı As· 
ya yolları ile bütün Avrnpanın :rakın 
komşuluiu dt'vrfnl a~e:ıi"ı gibi A~
ya • Avrurıa ralntl\•ında Cla 'lcı..a bfr 
f•t•\ctı~ldf" 41n .. h~oı;tır; vl"'"vrnl llir hll!l-

1111'".,t"tn rehberli~ ..... ,:~-a ''" "'"~
cektır. ŞtlKRtl AHMET 

Anlıara Haberl~ri ..... 
Ticaret Vekilimiz Al
man Ticaret Ataşesini 

Kabul Elti 
Ankara, 29 (İKDAM Muhabirin

den) - Ticaret Vel..lllmlz B. Nazmi 
Topçuoflu dün Alman Büyük elçl
litt müsteşarı Krol ve iktısat Müsa
viri llenl'e'yl kabul etmiştir.. l\llili
kat bir buçuk saat sürmüştür. 

En Fabrikalarımıza 
Lüzu~lu Maddeler 

T esbit Edildi 
Ankara, 29 (İKDA.'\l Muhabirin

den) - Uzun zamandan berl fabri
k;ı1anmızın ı~lahı ,.e daha verimli 
bir hale konulma.sı lı:-tn tetkikatta 
bulunmakta olan İkhsat vekaleti 
Teftif Uey'etl, muhtPlif fabrlkalar'ı

mıza bugunkü mt'mleke&. ihtiyacına 

Köre hiıumlu olan maddeleri tespit 
etmlt ve en ileride ge1en lhtiy•çlann 
temini maksadiyle baıırladıiı rapo
ru İkhsa.t vcklleUne vermbttir. Dfğer
uıevzular üzerinde de tanzfm .edile
cek raporlar ha7ırlandıkça peyderpey 
vekii.lete verilecektir. 

Tercan Zelzelesinde 
Ölenler 

Ankat1', 29 (İKDA:! t Muhabirin
den) - Dahiliye Veka:Jetl Tercan zel• 
zele fehi.ketl ile Gümüşhane'de vu
kua l'elen zebeJenin 7apmış olduf'a 
hasar ve uylab tesbit etmiştir. Zel
zelede 27 vatandaşımıJı ölmüt, 1! si 
ağır, 53 ü hafif olmak üzere attm1.1 
vatandaşımı;g 7&rala.nmıştır. 290 ev 
tamamen, 10·10 ev kı11me11 yıkılmış, 

1246 ev de tamire muhtaç bir şekil
de hasar l'Örmüştür. Zelzeleden 81 
hayvan telef olmuş, 3595 liralık yl
yC"crk, 1715 ton hayvan yiyeceft ve 
51656 kilo tohumluk mahvolmuştur. Bcrn, 29 (A.A.) - Cebel kıta- ı 

atının bazı alaylan kış ayiarı es
nasında Alp mınlakasında tal.ım 
yapma< maksadile ilkkiinunda 
silah a 1 tına davet edilmiştir. 

(Bılf tarafı 1. inci S&J'fada) 

dıirü Faik, hadiseye halkın heve
canının sebep olduğunu, iki gün 
naz•m ve ihtiram k:talarıua ait 
tertibat ile meşgul olduğunu ve 
alınan tertibat 'a hiçbir noksan 
ohnadığını, Salih Kılıç!a Kamü
rana tedbirsizlik ve ihmal atfı 
kabil olamıyacağını söyledi. Mah
k<'mc şahitlerden sonra, Van em
niyet müdürü Abidinin, Sinop em 
niyet müdürü Mohmedin ve Ar
tivin emniyet müdürü Şükrünün 
mahalli ağır ceza mahkemelerin
ce, is'inabe suretile ifadelerinin 
alınmasına ve muhakemenin 18 
ikincikfınun pa~artesi gününe ta
likine karar vermiştir. 

... 

Londra, 29 (A.A.) - Pazartesi 
sal ı ,ecesi Almanyan..ıı şimali 
ga ;bısı üzerinde y&pimış olan ha
va sı:ıcrine ıştirak e:.ıınlş b~un.an 
bü ün İngiliz tayyareleri, hiçbir 
hasara u.gramaksızın üssülha:re
kelerınc dönmüşlerdir. İngilizle
rin Hollanda arazisi üzerinde uç
mu.; o:<luk.arı suretinde Alman.. 
!ar tarafından ileri sürülen iddi
anın C>sa.s.>ız olduğu ilave edilmek
tedir. 

Londra, %9 (A.A.l - Uıl ton hae
mlndekl Te IlubWand aduıdald Lıst
ıı. vap....,. in&'IUerelllıl oennba şarki 

sablllerinıle blr mayua -nı- Te i
ki dakikada balm.ıştır. 

Galat Benler npa... nmıırtesi 

Cttal bir ...,.. - .... bdnut..... 

KISA HABERLER 
....... . • ... ........... 

* Dai!y Herald gazetesine göre, 
Viyanadaki Nazi polis'1ıin şefi 
bu ~ehrin bazı mahallerinde vu
kubulan isyanlar esnasında öl
müştür. * N ()bel sulh rnükfilatı, bu sene 
verilımiyecektir. * Nakliyatta·ki müşkilat dolayı
si!e Hollandada benzm, pe'rol ve 
maden yağı fia~ı yükselm~tir. * Metaksas, ltalyanın Atina se
firini kaıbul ederek kendisile u-

1 zun müddet görüşmüştür. 

1 
* Hollanda ilkteşrin ayı içind~ 
Aınerika'dan 560 bin dolar kıy -

l~emf 
Bir Manzara 
Karşısındah 

Dün, aaJ. tam on ikiye çeyrek 
var. Şehrin oldukça kenar "emtle
r.ı.nden Ye ikinci smd' caddelerinin 
bir.ı.11den l'tçerken, bu caddenin biras 
dônemeçll bir 7erinde dehşetli bir 
kalabalıkla karşdaşıyorum.. Bu kala
bahiı tcşltU tdenler hep çocuk .. On, 
on bir 7aşlanndan botun, on aJh, on 
7edı Faı;ına kadar bir alay, 7abul bir 
sürü oocuk .. Sonra, bu kalabalıilD a
rasından fı kuan inceli, kalınlı ya
maıı bir cavuıtu. cuvultu ve bir itişip 
kakltma.. Çocuklardan bazllarının 

ellerinde, l'allba, öfle yemeif maka· 
mına kaim olmak üzert kırkar, elli
ter paralık ve susam1an yan ,..rıra 
dOküJmüş, birer bayat si.mit •• Batıla
rında ise birer dUim kos, yahut su-

S YPI\ - ~ 
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Türk - lngiliz Dostluğu 
Lordlar Kamarasında Sorulan Bi
Suale İngiliz Hükumetinin Cevabı 
29 - (A. A.) Lordlar Kamarasında Kralın nutku üzerinde yapılan mü. 

zakereyi müteakip Türkiye hakkında hükumetten bir sual sorulmuştur. 
Hükumet namına bu suale cevap veren lord Stanhope demiştir ki: 
• Türkiye ile uzun seneler için dostane anlaşmalar yaptık. Bu anlaş· 

malcırın Türk milleti için olduğu kadar lngiliz Milleti için de iyi olduğu
! ' ndan herkes emi:ıdir. • 

'"" sam helvası.. Saf tarafta, kapısı ı ------------------------------------·----- -----
türlu resimlerle bezenmiş, fakat he
nüz ktlltll bir sinema.. Kapmm ü
zerinde, yanl sinema binasının üst 
kaplamalarmda da ko~kocaman şu. 

ıaıı: 

IDRSIZIN OGLU 
Ve tabii bu yaunın aJtmda da 

karşılıklı lkl haydut resmi.. 
Dil.şünü.n bir ken, l'ünlerden bay• 

ram defi1, se,.ran deflJ, hatta t-umar
tesi deill, pazar dei il .. Yüı:den fı-'1-

Ja tıOCUk, blr bayatı cim, hem saaı 
tam on ikiye çeyrek kala , hentiz ka
pısı sımsıkı kapah olan bir ~lnema 
kapısında, yaman bir cavuJtu ile, bi· 
rlbirlerlnt ite kaka vıe birer bayat sf .. 
mit, 7abnt sasam, kos belvalarlyle. 
sözde ötJe yemeklerini yiyerek heye
can, helecan içinde bu kapının açıJ .. 
masını bf'kllyo-rlar. 

Bir bayafı g-ün, hem de pat on f .. 
kiye oeyrek kala l'Ördüfüm bu man
u.ra, bilmem hoşunuza ~ttı mi? 

OSMAS CFM.\f. W'A"''"',.....1' 

POLiS 

Eir lhti1·ar Otomobil Altında 
Kalarak O:dü 

934 numaralı tak::aı otomobilini i
dare eden soför Kfımil arabas.iyle 
Beyoglunda İstikliıl caddesinden ge
çerken 90 yaşında Sahak isminde bır 
lbli.yara çarparak öldurmüştür. 

Tıbbı adli Enver Karan ce..,e<Ji mu
ayene ederek detnine ruhsat vermiş

tir. 

Dün iki Yanma Vak'ası Oitiu 
Dün şehrimizde 2 yanma vak'ası 

olmuştur. Kazaen vukua &elen bu iki 
h3dise neti~i.[ıde 3 yaşında bjr ço
cuk ile 70 yaşında bir kadın yanmış

lardır. 

ı - Fatihte Çinili odalar sokağuı

da 6 numarada oturan Sultanın 3 ya
şındaki oğlu Rıza, odanın içinde oy
narken ayağı, içi kızgın ateşle dolu 
olan maltıza çarpmıştır. 

Zavallı çocuk, bu suretle; dökü
len at.eylerin üzerine de yuvarlandı
ğından mubtelil yerlerinden yanmış· 

tır. Çocuğun act çığlıklarına koş.an 

annesi hemen yaralıyı ŞişU Et!al 
hastahanesine kaldırmıştır. 

2 - Samatyada Hacı Evhat mahal
le;inde Hacı l\o1anal sokağında 2 nu

marada ikamet eden Dimitri kızı 70 
yaşında V&:ınkela dün saat 12 de otur

duğu odanın bır k6ş.e!inde bulunan 
mango.la dilşmü~lür. 

Belinin alt kısmı yanan ihtiyar ka
dın Baltklı :Hum hastahau ine he
men kaldırılmıştır. 

Öıümle ) ehdit Etmiş 
Fcriköyünde Şah Merdan sokağın

da 88 numarada oturan demirci ~us
tafa oğlu 40 yaşında Habip dün g..
ce, aynı semtte Gami aokagında 40 

numaralı dükkanda bakallık yapau 
Bekir oğlu Cemilin kepenkleri k.ı

padığı b1r sırada dükkanına giderek 
rakı istemiştir. Cemil, kendlslne rakı 

vermiyeceğini söyleyince onu evinde 
de kapıya taarruz etmek suretiyle 

rahatsız etmiş ve maksadına nail o
lamadığı takdirde annesiyle birlikte 
öldüreceğini beyan etmiştir. 

Sarhoş mütecaviz c:ölC.rule tehdit> 
suçuyle yakalanarak dün adJiyeye 
verilmiştir. 

----<>-

Sıbıkalı Hırsız Tevkif 
Edildi 

Sılkı isminde bir sabıkalı Sultan 
Ahmet 2 inci Sulh ceza mJhkeme
ı:ine verilmştir. Suçlu; cUrumlerin
den 11 ini kabul ve 3 ünü reddetmiş

tir • 
Neticede Sıtlunın levkfl kararı ve

rilmiı;tir. 

lnh:sarlar Vekili Hatayda 
Tetkikat Yapacak 

Ankara, %9 (İKDAM Muhabirin
den) - İnhl•orlar Vekili Raif Kara
deniz.in şarka seyahat )'aptıtı ma.IUm 
bl\lunmaktadır. Ancak bu senahatl 
esnasında Hata1a .,ttme&I ve Data)"
da cumrü%1er. lnbisarlar n bllhaua 
boakeılık menua userinde le&Wka&· 
ta balaıunaa& aw.btemew1r. 

T •• t •• p • S 1 /zmİr Haberleri 

U Un ıya aSJDln Pamuk ve Zeytinyağı 

Açılışı Tehir Edildi/ 1~!;.~~~ç~::.~;~~~ 
T• t V k'I' N T -ı kuralması için istanbal mınlaka.q ıı-lCOTe e 1 1 • opçuog unun 1 cani m.iiıllirü Avni Sakman'ın rlya-

M ,. h, B N d ~ •tbute yapılan toplantıda blrtlklerln u ım eyanatını eşre ıyoruz 1nıra1masa illlf•lda ta .. ·ıp edltmq .... 

Ticaret Vekili Sazml Topçuoilu 
tütm müstahslllerlne karşı afaiıda

ki beyanatta bulunmuştur; 
Sayın ti.itiin mi.i.stabSlllerl, 
Tar:aıaruıu.ı alnınızdan akan &et 

ci.bı terlerle sulayarak Ye mrhnua 
yi.iJdendiiinlz ai;ır borç yükleri allm
da saman zaman ez:Jdiilniıl hisse
derek bir senrHk tmek ve asırııt tec
rllbelerle me7daııa &'Chrdlo - >z til-
tünlerlnlzden dolayı son l'iinlerde ne 
kadar tndişell olduğunuza bllme:ı. 

dei'ilim. 
Dünyanın fevka1a.de ..,rtlar içinde 

bulanması ve ö&.edenMrl tuUlnJerl
mWn en biıyü.k mllijt"rilerlnde.a. bl-
rl olan bir memleketle aramı:ıdald 

ticaret anlaşmasımn henuı yenilen
memiş olması cibl sebeplerden ileri 
,relen bu end~elerlnızl izale etmek 
üzere buJrun sl:ıt" bitap etmek mnokf-
inde bulundutumcian dolayi bu.yük 
bir tevk duyuyorum. \imlt ediyorum 
ki söUeriın de ılıi memnuu edecek 
ve bu suretle b;ı.ftalardan brrl içinde 
bu1nnduj'unuz endi?~ rlerln pençesin
den ı:lblnlerlnbi kurtarmıı olacak
sınız. 

Size ·unlan llÖylemPk istiyorum: 
Dünya ahva.Jl karışhfı ciuıdenbe:rl 

Türk köyhisünüa mahsullerini dtfe
rlle satabllmelert Kaye!'inln le.minini, 
endlşelıerfnln en başında tutm111 o
lan biıkiımet tütü.alerlmlzle bilhassa 
meşl'ul oldu. 

Sbln emeklerinlıle vucuda &'elmiş 
olmakla beraber tütünlerimlz, sizden 
ziyade bu memleketin malıdır. İhra
cat mallarımızın blrlncl derecede mü- ı 
blın nev'lni ~klJ eden tütilnlerlml· 
zln Türkiye l~ln ne büyük bfr tkb
sadi kuvvet tC! kil etUğinJ bUen hü
kümetinlz, haftalardan beri bu mev
zu üzerinde çalqtı. Bucün şunu ı7.e 

haber vıermekle babtlyarm. ki tü
tünlerlmizin tamamlyle satıın1a~mı 

temin için hiikômeke lttha'lı lizım

gelen butiın te.dblrler alınmış ve bu 
işler artık hall~dllfp bitmi1lir. Fakat 
bükümetinlz sade bu tütünlerin 
K.imllt>n . ahlmasını tewin etml'kle 
kalDJadı, aynı G:Danda bun1-ırın. ı. 

zi Umitlf'r!ni7.de aldı.tm:ıy.1· ak bir fi. 
yat bul:n:Jlıl:'Jnı da te.nin f''ll e.ın

dan dolayJdır ki, sl:ıı.t mefn.nun ede
cek olan büt;in trdbirlt-ri aldıiımıza 
emin olarak tutıir. r.i)·asJ.::.tn:n Hk il
nunun dördün ·u giınü ı( . :na!';ına ka
rar verdik. Bu ınuna~t>bPU• ,jzlf"re 
bayırh salu,lar Hleriru. 

ŞlmdJye kadar pJyasawrı JJ.kJ,.&
nunun birinci cuma ci.in•ı açdac;tjı .. 
mü.kf'rreren söylenmiş lse de a~:ıh

da söyliye~eiim aebıep 4ola7tSi) le 
pU'asanın açılması üo sun 'teebhur 
etmiştir. 

Memleketlmiıden muhlm miktar· 
da ti.ilun mubayaalında bulwıan A
merikan Glen kumpanyası ark 
memleketleri Umum direktörü ile İz
mir şubesi dlJ'ektörii.nün seyahat et
tikleri vapur inclllz kontrol ı-emlle· 
rl tarafından )J:ı.ltaya sevkedilmlş 

oldutundan, kinunuevvelln birinci 
cuma günü açılması mukarrer olan 
Ege tütün :piyasasına meı.kUr kum
panyanın işlraklne maddeten lmkiıı 

1 
nlnmnımelerf.tt. hazırlanması lçln ... 

A atıdaki M>ı.lerlmt cbe-.J.7eile aar klflllk lkl muvakkat kombJoa 
4inlemeniz.J rica edcr.am: 

leşldl DlllJUllıqioır. Be komls7onlar 
l - işe 7&.raml7ııcak kısım mu..-

eıcu ıWıuruıe kadar ıaesaılerbıl ta
lesna tiilünlerlnbln &ıuname.a allla-
eajmdan emin <-labJJlnıolnlı;. 

% - Elı.seriTeUt tfmd.17e kader cl
duiu l'lbl pı.yasanın a.çı'ufındat.. IU
baren üç bet &'Ü.O artında be, oıı 

mtıyon kUo iyi hitü.n ~atıld~ktan ~n· 
ra alım saıunm durmasına me7d'lU1 
Termiyecetlz. Kump&llJ'alard.an ua

EJ!an çekUse ılabJ &7DJ •arllarla dlier 
alıcılar mubayaata devam edecekUr. 
Bundan emin olunuı.. Teli ınu l:ı

lert lzrar eder, tedbirlerimizin lal
blkındr bizi ltıu·ük aorlaklarla kart•
latlınr. 

3 - Jlyaı.l.a.r, cinsine cOre &SC'ari. 
•efen . "nf"nln flyahna muadfl tutul
DUTa çalı llacakt.ır .. Teli.f etmf7enle
rin ~ Hkba1dl" daha fazla kaunması 
musteb'ad deiildlr. 

4 - Tü1ünltrfnb:in lskartas.& ta
anün etmeden pazarlıp &ir4lp l&l
mayınız.. Denklerin dam.&'aJanlp haf
talarca ve hatta a71area sonra mua
yentslne katlyen meydan vermeyi
n.b. Bu sa.retle nb$lann blru 7aV&J 
yüriimesl zaruridir. Bunda bir mah· 
zur yoktur. Fakat muhakkak P"kCok 

haksulıtın önüne 1tttebillr . 

5 - Aşalı cins tutünler, ite yan
ncak •nafta olmak prtlylo )>aşla 

inhisar idaresi olda.lu hafde bqka a
lıcılar da bula khr. İnhisar idare
si, en aeuz fiyata mal mubayaa etınl
ye rahqn blr ticaret "1 l'fbl df'ttl, 
piyasadaki nhmıh\ 'C" -..un miistah .. 
sil ve köylüye muin •dtt•tl btiJ'ük 
fayda71 miidrfk bir dev-1et mü~
sl gibi hareket rdccekUr. 

mamtıyaaaklar Ye o •i.n umumi he-
7et toplanarak nhamnamf" proJelerl
aJ mU:akere edeaektir, 

--<>-

·Hayat Pahalılığı Hak· 
kındaki Rapor 

.hkan., 29 CİKDA;ıı llııhabirtıı-

den) - Dahiliye Veülell, buntlan bir 
müddet eVYeJ hayat pahabhfı etra
fmda &lınaıı ve alınmakta olan tecl· 
birlerle, Oıtikirla ppılan mucadele-
ter etr.ılında vlliyetlf'rdf'n mufa~ 
aalimat hlemlfti. I "li7t"tlrr. Yeki· 
Jetin bu t~lril uzcrıne haıırladıklan 

nPorJan pqderpe7 Veki.leW cOn· 
dermektedlrJtr. Bütün raporlar l'el

dikten sonra klklka b~lanacak. ve 
bu tetkiklerden ahnar•k neticelere 
«Öre Jenl kanunl tf.dbirler alınıp a
bnmam11S1 kararlaşhnlacaktır. _ __,,__ 

Profesör Fahreddin 
Ker:m'in Konferansı 

Proferor Dr. Fahrettin Kenm 
Gökay hlll(iin saa! aıtı buçulr'a 
Beyoğlu Halkevinde cTelkin n 
bayattaki rolü• mevzulu bir kon-i ferans verecektir. 

ı 1 GONfiN TENKITLEı<l j 

1 

Beynelmi!el şöhretle
rimiz var mı? 

l!!!!!!!"-"'!!!~~'!!!!!1'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'1! 'Be; tarafı 1 ınl!i ~)1~da) 
Pazarlıksız Satış 1 prk aıemı ••kor•• lnkıllpçı ~ı"' ı~

ta Keman tanımakla kalmıyor, onun 
Kanunu a.keri .... Jçttmai .abalardakt flkrl

İmılr, !9 ;A.A.) - P•.arlılws a
bt kanun11Da mllha11f hareket ettlk
lerlnden dol.an lic mataıa beledl7e 
eıı•ümonJ brariyle kapahl1111Şlır. 

Ühim bir müessesB! 
Avrupada muhtelif memleketlerde 1 

beş fabrikası bulunan ve memlektt-
mizde büyUk rağbet kazanan Poker 
traş bıçaklan fabrikatan Türkiye-ye 
her ne surete olursa olsun Poker 
traş bıçaklannı göndeırmiye centa
ıuna teminat vermi tir 

Poker traı; bıçaklan piyasamızda 

mevcuddur ve daima olacaktır. 

Cins itibariyle şimdiye kadar ge
len mallardan üstündür. 

ya'L ve icraatını lnctlJ;ror; ~u tara 
Kıemal aynı :ıı:unanda beynetmneı bir 
lı.ı7mettlr. 

Falih Rıfkı tay: .Yeni n,·,merl 
1 da.ha iyi ,-ıeti.ştlrmlye ca!ı hm:t de
mrlrtf. de hakhdır. ('Ünkü btynf'tml
le1 ,öhret ghfbl olmak icin annk t:rl 
yetiıpnelt l"ttektlr. Yeni neJI 17' 
7etlştlrll'!llf'k, onl11-rdsn beynıelmilel 

~hret a.hlbl olacaklar bulunur ve 
on1ann arasmda.n da br:rnP1mtlet 
1uymet1er ~kar 'Je yaknı bfr :illide 
bf4' ktm: e R~eyiTt Cahil Yalcınm: 

cBhde ortJhn.1 fflrtt de1:1et f'itf"ttk 
htc lttr kim belA1nı•ort1m• t"Ümle:st

;nl •rfedemes. lbta4mtı'I &ibl cbtr i

sim La'G' b edemf'mek sorlaP bf'1ll 
d8'11n•6rlh•on d'7e ıa .... ıuııu. Bi
•ttin imldlmlz budur. 

SELAMi izzET SEDES 

Bu Akşam S A KAR YA Sinemasında 
Sinemanın en şuh yıldızı VIVİANE ROMANCE'I 

PİERRE BLANCBARD ile beraber yaralhklan DOSTOİEVSXYaba romanı 

KUMA R BAZ 
Pltmlııde takatm •diyor. Monte ıı: >rlonan liib ...., O.tıııum ananda 
yaşı.yan mattraperest blr kadının ha7atı ve aşktan.. Rulet... İhtlrular •• 

1 İJivetıen: EKJ.f'."B J'tTJt.NAL en son d'ÜDJ"& Ye harp baberluL 
F.c'e tutun piyasası açıhrken, öte.- BuKün KIZIL DA.."'iSÖZ filminin son matineleri 

denberJ pek mühim tütün mubayaa- =-•••••lllİmmmıı:ıım••••••••••••••••••llll 
tında bulunan bir kumpanyanın. lb-
tbarında olmtJ'an fevkaJ;i.de bir &e
bep dola)L'iyle mubayaatta mevki a· 
ıamam.asıwn. kendilerinin memelf'ke
Umlzdeu almakta oldukları muay-
7en miktardaki tütünlerin tedarikin
den mahrum kalmalan glbi vaziyet 
lbdas edeceği mülahazasb'le ve dl
reklörlerln pazart~lye kadar İımlre 
yetişmeleri ihUma.11 de röı önünde 
bulundurularak. piyasanın kinunu
evvelln dördü.ncü :pazartesi ıüııil a
çılması muvafı.k l'Orülmü:.ştür. 

Bu çok meşru ve mücbir sebep na.
sarı dikkate alınd.liı takdirde. miıJ
tahslllerbnl&ln p17uanın aça1ınasm

dald ba leeltbilril müsamaha ile ku-

' ftlu"aeaklanıu - --

Baş, Diş, Nezle, Grip, 
..,... 
t<omatizma 

Nevralji, kırıklık ve tutun ağrılarınızı derhal kes ar 
icabında gUnde 3 ka,a alı na'!Jlllf. 

~-- ---



SAYFA - 4 

1 Emniyet Sandığı l ı in 1 arı 1 
O/o 5 Faizli Ve Sekiz Sene 

Taksitli Emlak Satışı 

Kamn-d& H..,busrev mahalle
.iinde eski Camiarkası Büyük yokue:, 
yeni Büyük yokuş sokağında eski 18 

yeDi 19 (No. tal l 19 No. lı 
BeyotJunda eski Paogatlı, yeni Ko
catepe mahallesinde eski ve yeni El· 
madağı sokağında eski 103. 105, 105, 
105. 105, 105, 143, 145ı 147, 149, 151, 
153 yeni 143, 146, 147, 149, 1511 153 

Muhammen 
Cinsi Kıyme~ 

İki katta yedi odalı aJııap 200 

bir evin tamamı 

iki kil.rgir ev, üç dükkfin 3800 
ve bir fırının 24 hissede 

19 hissesi 

No. Ju. 4 ı 
ı - Arttırma 6 Birinci kA.nwı 939 tarhine düşen salı günü saat 1 en 

ol . UstUn-16 ya kadar yapılacak ve gayri menkuller en çok bedel vere erın 

de kalacaktır. 
2 - Arttırmaya girınek için nluhammen kıymetin yüzde 10 nu nispe-

tinde pey akçesi yatırmak lfızımdır. . 
3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekız senede se

kiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler :yUzde 5 faize tô.bidir. 
4 - Taksitler ödeninciye kadar (!.ayrimenkul sandığa birinci derecede 

ipotekli ka.Jır. 
5 - Fazla tafsilat almak ve binaların fotoğraflarını görmek istiyenle-

rin Sandık bina1ar servisine müracaat eylemeleri lAzımdır. (9212) 

1: - . !!:J --.. 
DEUTSCHE LUFTHANSA 

Kış Uçuş 
SALI, PERŞEMBE 

Tarifesi 
ve CUMARTESi 

latanbul'dan Sofya, Belgrad, Budape9te 
ve Viyana Uzerinden Berlin'e 

Soiyadan Selfutik ve Atina'ya irtibat vardır. Daha ziyade ma
.!lfunat elınak, biletler v e kayıt ınuamelesi için aşagıda vekil

"ğe mür~aat edilmelidir: 

HANS W AL TER FEUSTEL 
Galata Rıhtım No. 45 Telefon:41178 - Telgraf cHAN3AFLUG• 

30 lkinciteşrin Perşembe 
Saat 12.SO Program ve memleket 

u.at a,"arı. 12.35 Ajans ve m et4:'ur.o· 
JoJI haberler, 12.50 Türk mü.zltl: Ça
lanlar: Fahire Fersan, Refik Fersan, 
Vecihe. Okuyan: Necmi Raa Ahis 
kan. 1 • Bestenll'i r peşrevi. 2 - B a.• 
tim Bey - Besteniri r şarkı: (Kaçma 
meeburondan). 3 - Mahmut ~lilet
l in Pş. - Beslenlıir şarkı: (Eyler la

hammöl). ( - Udi Cemil - Besteni
ra.r prkı: (İstedin d e gönlümü ver
diın) . 5 - Refik F ersan : Tanbur tak
s imi. 6 - Dede - Bestenlgiir şarkı: 

(Ben seo j sevdim seveli ) . '1 - Rlf.at 
Bel' - Saba zemzeme prkı: (Hayali 
yare derme) . 8 - Dede - Uşşak şar

kı : ( Gıtll de ı:elmeyivercli) . 9 - Ba

yati saz semais i. 13.30/ 14.00 Müzik 
(Karışık hafif müzik - Pi.) 18.00 
Procram. 18.05 1\-lemleket saat ayarı, 

Ajans ve m eteoro)oji haberleri. 18.25 
Mü.zlk (Radyo eaz orkestrası). 19.00 
Konuşma (Ziraat saati ) 19.15 Türk 
müzğl. Çalanlar: Vecibe, Cevdet Çat
la, Refik F ersan, K emal Niyazi Sey 
han. 1 - Okuyan: Mustafa Çağlar. 

1 - Nihavent peşrevi, 2 - Rakım ... 
Nihavent şarkı: (Ne yanan kalbime 
baktı ), 3' .. Sel. Pınar - Nihavent şar
kı : (Hala yaşıyor), 4 - Arif Bey -
Nihavent şarla: (Söyletme nedir ba 
isi zarın ). 5 - Faiz Kapancı - Niha 
vent şarkı : (Gel giizeltm Çamlıca' .. 
ya), 6 - Eviç türkü: (Elveda dost de-

li gönül). 2 - Okuyan: Safiye To
kay. 1 - Udi Mehmet - Hüzzam ŞaJ"c 
kı: (Açmam açamam), 2 - Blmen Şen 
- Hüzzam şarkı: (Sukunda. geeer ). 
3 _ Sadettin Kaynak - H üzzam tür
k ü: (Çıkar yücelerden) (Rad ile mtlş

tere). 4 - İzmlr Hayri - H üzzam şar
kı: (Ölürsem yazık tı r). 3 - Okuyan: 
Radife Er ten. 1 - Lemi - Karcığar 

şarkı: (Düsnüne etvarı n;..zik şan se
nin) . 2 - Sadettin Kaynak - Bayati 
şat'kı: (Ömrümün neş'eslz geçti ba 
harı ). 3 - T ürküler: Yabandan gel
dim yavandan; Yine Jıol vermedi A
cem dağla.r ı ; Gene de kayna.yıp coş

tu (Muslafa, Sallye, Radl!e). 20.15 
Konuşma (Doktorm1 saati) . 20.30 

Türk müziğ i (Fasıl hey'etl) 21.15 
J\.JüıJk (Küçük orkestra. - Şef: Necip 
Aşkın) . 1 - J oh. Slra uss: Sür'ati eş
m e (Vals), 2 - VUll Lau tenschlager: 
Prima.vera (Arjantin serenadJ) . 3 -
Frederiksen : Halk meydanı balesi. 

4 - Car i Robrechl: Tezat (P otpuri) , 
5 - Brahms: l\l acar dansı, No. ~-6. 

6 - Annandola: Veuedlkf.e mehtap. 
7 - J oh. S trauss: Bu nağmeler seni 
sarsın, ey dünya ! 22.00 Memleket sa
at ayarı, Ajans haberleri; Ziraat, Es
ham - T ahvila t, K ambiyo - Nukut 
borsası (Fiyat), 22.20 M üzik (Küçük 
orkestra. - Yukardak i programın de
vamı) . 22.35 Müzik (Senfon ik par
çalar - P J.) 23.00 1\ol üzik (Ca:tband -
Pi.). 23.25-23.30 Yarınk i program, '"° 
kapanış. 

Asipin Kenan 
Sizi; SOGUKTAN, NEZLEDEN, GRiPTEN, BAŞ. DIŞ 

ve bü tün ağrılardan ve kırıklıldardan 
koruy11cak ila çlır. 

İstanbul Dördüncü İcra Memurlu

,;;undan; 

939/4573 

Paraya çevrilmesine karar verilen 

muhtellfillc1ns makine aıat ve ede

vatının açık arttırması 5/Kıinunuev

VC'I 939 salı günü sant 10 da Balatta 

Düı uyc sokagı 28 No. lu dükkfuıda 

y pılacak ve gene buna mümasil a-

1.ıt Vf' c<lt•vat b~şkaca 6/K3nunuev

vel 939 (.'<:ıl'Ş<.ınıba günü saat 9.30 da 

lstanbulda B<Jlık pazarnda Akosman 

han1nda i.J~t katta jcra olunacağın

dan taJiplerin memuruna müracaat
Jc:ırı nan olunur. (22263) 

ıtanunl Mümessili ve Neşriyat Di

rektörü: A. Naci, Basıl<Uiı Yer: 

Son Telıtral Basımwl. 

Mantarlı muşambalar, storlar 
perdeler vesa1r her türlü 

TEFRİŞAT 
Levazunatı, Beyoflunda. BAK.ER 
mağazalarında her yerden müsait 
şartlar ve ucuz fiatıarJa. sablmak
tada.r. Beyaz eşya dairemizde ha
seler, yatak çaTŞafları ve yünlü 
yatak örtülerinin fiatları kıyas 

kabul etmez derecede ueuzdur1ar 
ve rekabetten iiridlrler. 

İTİZAR: Haccacı Zalim ve Haz
reti Muhammed adındaki 

tefrikalanmızı koyamadık ka
riler imizden özür dileriz. 

KD A M 

M0CEVHER SATIŞI 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 

Teşhir 
No. 

427/1 
427/! 
428 
429 
430 
431/l 
431/2 
431/3 
431/4 
431/5 
432 
433 
434/1 
434/2 
4:ıö 

436/1 
436/2 
436/3 
437 
438/l 
438/2 
439 
440 
441 / 1 

441/2 
442 
443 
444/1 

444/2 
444/3 
444/4 
445 
446/1 
446/2 
447 
448/1 
448/2 
448/3 
448/4 
448/5 
448/6 
449 
450 
451 

452/1 
452/2 
403/1 
453/2 
454/l 
454/1 
454/, 
454/ 
<!Mıv 

454/6 
454/7 
455 

457 
458/1 

458/2 
4f>9 
46()/1 
460/2 
460/3 
460/4 
460/5 
460/6 
426 

Dosya 
No. 

38/474 

• 
38/475 
38/488 
38/504 
38/510 

• 
• 
> 

• 
38/527 
38/528 
38/538 

• 
38/539 
38/551 

> 

• 
38/57Q.. 
38/583 

• 
38/584 
38. U:J 
:l8/ ôl 8 

' 
:ı b / ti~3 

38/625 
38/636 

> 

> 

> 

38/642 
38/643 

• 
38/685 
38/686 

• 
• 
> 

• 
• 

38/733 
38/73'5 
38/737 

38/759 

• 
38/761 

• 
38/775 

• 
> 

> 

• 
• 
• 

38/782 
38/791 

38/797 
38/798 

• 
38/799 
38/808 

• 
> 

• 
• 
• 

38/461 

Hesap 
No. 

77943 

• 
77986 
43088 
61799 
6404B 

> 

> 

• 
• 

78531 
78559 
55478 

• 
56211 
66797 

• 
• 

78892 

• 
78903 
, ,_ 6 

;)(}5 J 7 

• 
57142 
57628 
59878 

• 
• 
• 

60393 
60443 

• 
74367 
74436 

• 
• 
• 
• 
• 

80343 
24479 
45274 

61229 
> 

61354 
> 

63922 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

68337 
72113 

73649 
738()2 

> 

73978 
80440 

> 

• 
• 
• 
• 

699()3 

ismi 

Vasihki 

• 
i<:Ial 
Bedriye 
Huriye 
Servet 

• 
• 
• 
• 

Ayşe 

Kemal 
Firdev'!. 

• 
Fehmi 
Suat 

> 

• 
Namık 

Ayşe 

> 

Sadulfah 

Ma. ıınut 

Vahap 
Melek 

> 

> 

> 

Suat 
Gülbeyaz 

> 

Kenan 
Hürmüz 

• 
• 
> 
> 

• 
Hüsnü 

Salahattin 
Fazıla 

Samiye 

• 
Şükriye 

Sedef 
> 

> 

> 

• 
• 
• 

Hüsey:n 
Rüştü 

Yuvan 
Sıdıka 

• 
Yuvan 
El eni 

• 
• 
• 
• 
• 

Server 

Rchjnin cinsi 

Bir a ltın saat. 
Bır altın köstek 
Bir çift roza küpe. 
Bir çift pı.dan ta küpe. 
Bir roza küpe altı. 
Bir çift roza küpe. 
Bir roza yüzük (bir taş noksan} 
Bir roza yüzük. 
Bir roza yüzük. 
Bir altın yüzük. 
Bir çift roza küpe. 
Bir roza yüzük. 
Bir ç'İft roza küpe. 
Bir roza yüzük. 
Bir altın kol saati (hurda) 
Bir roza yüzük. 

Bir elınas:1ı resimlik (ortası noksan) 
Bir elmaslı saat. 
Bir p ırlantalı gerdanlık 

Bir rozn iğne. 
Bir roza iğne. 
Bir roza bi lezik. 

1d l. 1.c:. tantır. 

Bir p l' an tal· yüzük. 
., • • 1 L J1 L'"Z. K. 

B. r P r:an' a l ı i ğıo (3 taş noksan) 
Bir roza iğne. 
Bir çift roza küpe (bir taş bi. 
püskül noksan) 
Bır roza madalyon. 
Bir altın saat. 
Bir altın kordon . 
Bir çift roza küpe. 
Bir çift roza küpe. 
Bir altın bilezik. 
Bir altın kolye. 
Bir pırlanta yüzük. 
Elli graırıı inci (darasiie 60 gram) 

Bir altın hurda saat. 
Bir altın hurda saat . 
Bir altın ko!'don. 
Bir altın kordon. 
Bir altın saat. 
Bir pırlanta tek taş yüzüK. 
(Üzeıi elmaslı bir knmızı ta.<;ı y-01t) 
bir alt.n saat. 
Bir çift roza küpe alt püskülleri yok 
Bir roza iğne 
Bır ınc;.i altın bilezik. 
Bir incili altın bile;;,;ı.. 

B.ir roza yüzük. 
Bir roza yüzük. 
Bir roza yüzük. 
B:r rwa yüzü·k. 

Bir roza yüzük. 
K. '."JZa Kupe tekı. 

Bi;· gümüş kemer. 
B.r rift roza ·küpe. 

~!3ir p:nntalı hurda iğne (3 taş 

yoh) bir parçası üzerine bağlı . 

Bir a:'.ın sa·at (hurda) 
Bir çift roza menekşe if(ne (iğnenin 
biri ''Ok) 
Bir roza lcnk yüzük 
hır roza tc.daş yüzük 
Bir çift roza küpe. 
Bir roza yüzük. 
Bir pırlantalı yüzük, 
Bir pırlanta'lı iğne. 
B ir elmaslı kol saati (üzeri elmaslı) 
Bir altın bilezik. 
Bir çift roza küpe (üç püskül 
noksan) 

Sandıkça rohmio 
edilen kıynıet 

Lira 

50 
50 
12 
50 
15 
15 
30 
10 
fi 

2 
15 

100 

15 
15 
20 
7 
8 

10 

700 
10 

10 
30 
40 
30 
12 
80 

150 
120 

10 
20 
80 
50 
30 
30 

. 25 
20 
60 
10 
10 

120 
120 
60 

600 
20 

8 
2 

.;o 
50 

7 

10 
5 
5 

5 
2 
7 

40 
?O 

45 
10() 

50 
60 
20 
10 
10 

7 
15 
32 
60 

Yukarıda isimileri yazılı bOirçlular sandığa -0lan oorçlarını borç senedi mucibince ödememiş oldukla
nnı::lan 3202 No. lu kanun hükmüne göre her biri hakkında başlıyan takip hasebile rehinleri ayı·ı ayn 

saLşa ~ıkanlmıştır. RehmJerm ne olduğu ve hesap ve takip dosya ve rehin t".'lhir No. sı her ıborçlunun 

ismi hizasında gösterihniştir. Rebinqer 19/K.evyel/939 tarihine kadar Cağaloğlunda .Sandık binası içinde

ki camekanda teşhir edileceğinden istiyenaer görebilirler. ReJıinlerin açık arttırması 20/K.evvel/939 
tarihine müsadif Çarşamba günü sandık tarafından İstanbul Belediyesi mezat dairesinde (sandal be
destenindr) V1lpılaraktır. Borçlular ve reılıin hakkında avrı a.vrı ilan mahiyetinde olmak ve borçlular ile 
~ L. ı s .. ı tı ~ t .. .ı d.oerı t - .ı: .!1 cdil rr.t: "- üzere Lcin olu '1U I' (9901) 

İ " trıııl ıl 4. üncü ıc ra ınemu 

dnn: 
gun- 1 

ı ı.:lı Şi ·J i cı ı~ .ığıtha ııı.: enddc-
sint..ic Toprak sok a \... 159 ı:nın1arülı ev
de mukim iken halen nd.resi meçhul 
bulunan Akife: 

l\.1..ülga Hilrbiyc nezaretine izafet
le İstanbul Mallye Muhakeınat n1ü

dürlüğü Hazine vekili avukat Hur
şit Sünni Nişancıoğlu dairenüze mü
racaatla mahkemei temyiz.in 31/A
ğustos/926 tarihli ve esas 5030 karar 

4379 sayılı il~mına müsteniden 2733 
lira J O kuruşun 1926 daıı itibaren 
%10 !aiz, ~fılO ücreti vekfilet ve icra 
masraflarile birlikte tahsili zınınında 
dairemizin 936/ 776 .$ayılı dosyasiyle 
takip talebinde bulunarak dairemiz
ce namınıza tanzim edllip ikan1ctg.ll· 
hınıza gönderilen icra emri arkasına 

mübaşir ve mahalli polis tarafından 
verilen rne~ruhatta ikametg5hınızın 

meçhul bulunduğu anlaşı]mış oldu
ğundan icra emrinin bir ay müddet
le tarafınıza fl§ncn tebliğine karar ve
rilmiştir, 

İı;:bu il3.nm ne§ri tarihinden itiba
ren bir ay içinde borcu ödemeniz 
Hizundır. Bu müddet içinde borcu ö
demez.senJz tetkik mercUndcn veya 
temyiz ve y::ıhut iadei muhakeıne yo-

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

Cinsi Miktarı 

% 7.5 
Muh. bedch teminata 
Lira Kr. Lira Kr. 

Eksil tın o 
şekli saati 

Telefon makinesi 105 adet 2572 50 192 74 Açık Ek. 16 
Fıçı tapası bezi !05,000 adet ı837 50 137 81 Açık Ek. 16,30 

l - Şartname ve mevcut .t"ıçı tapa s ı nümunesi mucibince yukarıda cins 
ve miktarı yazılı 2 kalem malzeme açık eksiltme usuliy1e satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları , eksiltme saaUeri hi
zalarında yazılıdır. 

ili - Eksiltme 15/XII/939 cuma günü Kabataşta levazın1 ve mubayaat 
şubesindeki ::ılıın komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabileceği gi
bi !ıç1 tapası bezi ntinnınesl de görüleb11il'. 

V - Telefon makinesi münakasa sına girecekler fiyatsız mufassal tek
Uilerini veya cihaz niimunclel'ini ihaleden en az bir hafta evvel İnhisal'lar 

Umum mildüı·lüğü tütün Ialil'ikalar şubesi müdür1üği.1ıne vermeleri ve teklif
lerinin kabulünü mutazı:ımmın vesika almaları lihımdır, 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 gü
venme paralarjyle birlikte ınezkCır komisyona gelmeleri nan olunur. (9904) 

lu ile aid olduğu mahkemeden icra
nın geri bırakılmasına dair bir karar 
getirmedikçe cebri icra yilpılacağı ve 
gene bu müddet içinde mal beyanın
da bulunmanız ve bulunmazsanız ha-

pisle tazyik olunacağınız. ve haki
kate muhalif beyanda bulunursanız 
hapisle cezalandırılacağınız malU
munuz olmak ü.ze:re işbu icra emri ta
ı·afınıza bir ay n1üddetle ild.n olunur. 

JO - İKİNCl'fESRİN 19311 

Güzellik • • ilk şart ve sıhhat ıçın 

Sabah, öğle ve akşam 
günde 3 

her yemekten 
defa 

son ra 

RADYOLi 
Kullanmaktır 

RADYOLiN 
)İŞLERİ, dişler çehreyi 

güzelieştirir 

RADYOLiN 
)İŞLERİ, dişler mideyi 

saglamlaştırır. 

DYOLİN di5le!'i temizler ve parlatır, mikropları yüzde 
yüz öldürür. Diş etlerini besliyerek hastalanmalarına mani o
lur. Ağız kokusunu keser. Saıbah, öğle ve akşam he.

yemekten sonra RADYOLİN - = -

Gayri li/.ienkul Satış İlanı 
İ~ian ~u ı Emn.) el Sandığı Direktörıiığünden 

KGçiik.lcr Nebile. Mualla ve Haf.idenin vasilerinin 20716 hesap No. :-;iy
ıe Sandığımızdan :;ı.Jd1ğı (250) liraya k.:ırşı birinci derecede ipotek edlp va~ 
desinde borcunu verınediğinden h:ıkkınde yapılan takip üzeı·ine 3202 No. ıu 
\tanunun 46 ıncı maddesinin matufu 40 ıncı n1~ddesini? göre satılması icap 
eden Galatad" Yenicamı mahallesinde eski Balikpazarı sokağında eski 28 
yeni 38 No. lu üstünde odası olan Jai rgir bir dükkfuıın yarını hissesi 

Bir buçuk ay müddetle açık arttıırn,aya konmuştur. Satış tapu sicil kay
dına göre yapıımüktadır. Arttırmaya girmek istiyen (122) lira pey akçesi 
veı·ecektlr. 1'lillı bankalarımızdan birinin. teminat mektubu da kabul oJu .. 
'l'lur. Birikmiş bütün vergilet1e beledi)'i! resimleri ve vakıf icaresi ve taviz 
bedeli ve tel taliye rüı-;uınu borçluya ait tir. Arttırma şartnamesi 1/12/939 ta
rü:ıiııden itibaren tetkik etmek isliyen lere Sandık Hukuk işleri servisinde 
açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta ;,:artnan1e
de ve tak.ip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ede
rek satılığa çıkarılan gayri menkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar 

ı olunı.ır. Birinci arttırma 15/1/940 tarih.ine müsadii pazartesi giınü Cağaloğ~ 

hında kilin Sandığım1zda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacakbr. Muvkkat i 
hale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden 
gayri menkul mükellefyctiylc Sandık alacağını tamamen geçmiş olması 

şarttır. Aksi takdirde ~on arttıra1Hn taahhüdü baki kalmak şartiyle 30/1 / 940 
tarihine ıntisadif salı günü aynı mahalde ve aynı saatte son arttırması ya
pılacaktır Bu arttırmada gayri menkul en çok arttıranın üstünde bırakıla

caktır. Hakları tapu ·sici11eriyle sabit oJmıyan ali.lıkadarlar ve irtifak hakkı 
t::ahiplerinin bu haklarını ve hususiyle faiz ve masarile dair iddialarını il<in 
tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbiteleriyle beraber da
iren1ize bildirıneleri l5zımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş o -
}anlarla hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyanlar satış bedelin in payla§masın

dan hariç kal'ırlaı· . Daha inzla mal(ıınat almak istiyenlerin 937/232 dosyn n11-
ınarasiyle Sandığnoız Hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilfın 

olunur. 

• 
DİKKAT: 

* Emniyet sandığı; Sandıktan alınan gayri menkulii iı ·~ll'k göstermek is -
tiyenlere muhamminlerimizin koymu!i old\lğu klymetin yüzde 40 ını tecavüz 
etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç \'ennek surf'tiyle kolay
lık göstern)ekledir. (9884) 

Beyoğlunda B A K E R Mağazaları 
En birinci İngiliz "" Franııız kumaşlarınJan mamul 

TRENC - KOTLAR, GABARDİNLER, PAL
TOLAR, TÜVETLER, SPOR ve FANTAZi 

KOSTÜWLER, PARDÖSÜLER 
Her yer ot '"ı'S a i ı ~ ırtf;,r va ucuz fıatl3. r la sa tı l m ıktıdt r. 

Çcşit;er bo .mlmadan ev\'el ihtiyacınızı BAKER 
• mağazalarından temin ediniz. 

ı_ı_sT_A_N e_u_L _e_EL_Eo_ıY_ES_i.N_o_EN_ 
İlk Muhamn1cn 

teminat bedeli - ·- - - -

{ 

75,00 

71,18 

250,13 

ı 000,00 Sürpagop nlezarl ıgından naklolunacak mermer La~lar 

için 5-6 ton siklet kaldırıcı evsafta.ki kamyonun 25 
günlük kira yevmiyesi 

948,99 Üsküdar emrazı zühreviye dispanserı bahçe~indek ga
rajda yapılacak tamirat ve tadilô.t 

3335.00 Eminönünde peynirci ve helvacı sokaklarında 427 in
ci adada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14 parsel nuın~ıralı 
gayri menkullerin enkaz satışı. 

46,88 625,00 Kadıköy dairesi çevresinde yaptıı·dacak yol taınira-
tında kulJanılma k üzere 250 metre mikfibı ta~ 

99,90 1332,00 Cerr::ı.hpa~a; Beyoğlu, Emrazı zUhrevlye ve Haseki hcı1;1-
tahanelcriyle Zeynep Kamil doğum evinin 939 ınalt 

yılı ihtiyacına taalluk eden 639 kilo kaşar, 1980 kilo 
beyaz peynir. 

208,10 2774,4-4 Karaağaç müessesatına 96 kalem eVTakı matbuanın 

bastırılması. 

93,10 1241,00 İstanbul, Beyoğlu, Üsküdar sari hastalıklar mücadele 
merkezlerinde müstahdem bulunanlara 37 takım ıne-

- mıır, 29 takım hademe elbisesi. 

114,00 1510.00 Bostancı, Maltepe yolu asfalt tamiratı 
31,00 403,73 Süleymaniycde Deveoğlu yokuşunda 5 numaralı Siya-

vüşpaşa ınedre.sesi tamiratı 

2,25 30,00 (Scne1ik kira) Fatihte Sal'a<;bane baı:;anda Macar kar· 
deşlcr caddesinde Dülgerıad~ medresesi arsasının 

l-3 senelik kiraya 
7,50 100,00 Bayazıt Ordu caddesinde 7 parsel numaralı heli\ enka ... 

zı satışı 

'rahnıin bedelleriyle ilk teminat ınikdarları ve evsaiları yukarıda yazılı 

i~]er ayrı ayrı açık eksiltme ve arttırmaya konulmuştur. İhale 7 /12/939 
perşembe günü saat 14 de daiınl encümened yapılacakbr. Şartnameler Be
lediye ıabıt ve muamelftt ınüdilrlilğil kaleminde görülebilir. Taliplerin iBt 

teminat makbuz veya mektttplariyle Nafıaya taallllk eden tamirat işleri iCi'
ihaleden 8 gün evvel Nafıa müdürlüğüne müracaatla a1acakları fenni ehli
yet vesika1aTjyJe ihale a:ünti n1uayyen saatte daimi encümende b ulunmala
rı (9632) 


