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Almanya, Rumen Ordus nun Terhis 
Ve Bütün istihsalitı Kontro Hakkın 

ilmes· 
istiyor 

• 
1 

ı~--~~~~~~--'~~~~~~~~~~~--~~~~~ 

Buna mukabil Alman garantisi altında 

Bir Rumen-Sovyet ademi 
tecavüz misakı teklif edecek 

FiN -SOVYEl HARBi 
Sovyetlerin üç cepheden yaptıkları 
son taarruz da zayiatla püskürtüldü 

Bu muharebelerde Finler Sov-• 
ltalyaya artık Rumen petrolü almaması mı teklif olunuyor? yetlere 5 bin zayiat verdirmiş -......--. ......... __ _,.. ....... ...,.,....,..,._...,._.....,.,.., ____ .;._ ____ ___ 
Boşun~ .. u~aşıyo~l~~ 

= 
Nazi propawandacdan, ncza/cct &1• miıafirpar-
0••lifimi:d •aİ•fİmal at!are/ı iıi ııillilııç• azılıyor· 
lar; falııat 6e,.huda J'Orulu,.orlar, çün/c6 T Ü r le 

hirliıini 6o;ıamazlar l 

Yazan : Abidin Dtıver 
Nazı p 

1.,,ıı. ıl l'OPa&ıındası n prııpa • 
llıi;r~ arı, Tıirk.iye efkirı umu· 
ç'1'4ıy 

1 
ifsat l~in, durmadan 

&hıı;; 
1
01t ar., Son gWılerde, buı 

IÖnd e ere ııuküler - mektuplar 
lü İlı ~•ie lıa~ladılar. Her tür· 
llını ~~ •kten ve zckiıdan mah -
•l..a ır •eki.ide tertip edilmiş 
bir Tıa lıu mektupları, sözde 
ınıetır ~ ınilliyetpcrveri yaz -
Yok; ' d •bii, iıim, adreıı fılan 
'l'iirki 18 ~ce E. V. rumuzu var. 
)ayı :•nlll ebedi dostu Alınan· 
•ıti~a.kı~ lnıiltere ile ittifak 
~ ıliJ l~D büyüklerimize ka
)Qeu ıııatıyor ve Alman rad· 
.ıı,.,:ll dtnlememW t.vaiye e-

'lıuı.: nnu '1tında, ~ retııerverl m11»kesi 
ıaııdac 1 kiyedeki Nazi propa
lııaç rib'arınıı.ııı birinin, gamalı· 
&uıtıy.,: Ç"'}'ulr. çurpuk suratı 
CÖııder·~ 'l'ürk miine\lverlerine 
lla kok~ • ve leş &'ibi propagan
lıitı tuttn ~-~ çeşit mektuplarla 
lecell1e/~""'uz yoldan ayırabi· 
h11nıa1ı11;ııı •aıınıaktan büyük 
Candacı) olıımu, Nazi propa • 
'1rler· arı zeki ve fatin dcğil
ıözı0;. ) aplıklan işi yüzlerıne 
dir; fa~· t bulaştırnıaJı. adetleri -
lnez • bu, bizi alakadar et
da -S~1""''1lı. Alruan Propagan· 
&i ıııaı.a~ Gobels dü~ünsün. Bi· 
dasının ar eden.Nazi propııgan
tah ve l.:'nde.':' ,rüne daha küs· 
lılekıu ha cur etk&r olmasıdır. p l .. , 

yülı. SJl<ıntılar çekmişler, zarar· 
lara ujtramışlardır. Büyük Harp· 
te, Alman teşkilitnıın Amerika· 
da, müUefikler hesabına çalı$an 
fabrikalarda ı:revler yaptırdık
ları, yangınlar çıkardıkları, A· 
merika mahkemelerini11 kararla
rile sabit olmu~u. Dııha, ıeçen 
sene, Amerika, Almıınyadan bu 
zarar ve ı.iyıınlar için tazminat 
istemiştir. Bu harpte de, Ameri
kllda. ayni tahriklita baelaıruıı • 
tır. 

Scıı çıkarmadıkça ' .:ii.t'et ve 
ce:.aretlerini, tasavvur edilemi· 
yecck kadar artıran ve le$kilit
larını genişleten bu ııimi kuv • 
vetlere karşı asla miiııamaba c.a
iz deiildir. Bu nuktııya hiikU • 
metiınizin ehemmiyetle nazarı 
dikkatini eelbettikten Mıımı, Na· 
zi ptop3Jı:aııdasının, Türkiyede-

' ki takip ettiği gayeye asla ura· 
m1yacağını söy le""'k i•teriz. 
Bu propagandacılar, bo§UDa yo
ruhıyorlar. Onlar, Türk birliii,ini 
bo•mak, Tiirk milletinin mane · 
viyatını kırmak için çalışıyor -
lar; buna muvaffak olamıyacak· 
!ardır. Elde edl'bilecekleri tek 
netice, foyası ~abuk meydana 
<•kan biraz dedikodudan ibaret 
kahyor ve öyle kalacaktır. Ame
rika iahrikalarına kundak sok· 
nıak mümkün olsa dahi, Türk 
milletinin ,·icdanına kundak scık· 
mak kalıil değildir. 

ln:ı.izdir, uu ec~v!zdir, hakaret 
decek ıJr•za':' ı~ın suç te&kil e
Ileıueı.. ki ilı.çı bır mabiyeıtcdir. 
&iltilı.çe dı:ıı Nazi propagandası, 
tadır ve b'lh cesaretle çalışmak· 
tı, Türk d 

1 t"".8• Tür ki yeye kıır· 
\>e e-- · ev dıniıı dahili •ilkWı 
d . - ... ıyeı;ıı k . 

Ebedi Şef Atatilrkiln ba~t~ 
l'ürk gençliği olmak üzere, Türk 
milletine bıraktığı mukaddes e
manet, tnm bir emniyet ve iti· 

(Arkası 3 üncii sayfada) 

ABİDİN DAVER 
li§nıan bir v: . arşı taruaınıle 

Propaganda 1 
11Yet almlljtır. Bu 

dııl:ça 'lie 1~
1 arın, fm,at bul • 

ileri ı:ide-L~uın ı:ördükçe daha 
ıı , -~ ... erin ·· h İilliırnctimi.ı· e şup e yoktıır. 
laşau b ın, giıti.!ı.çe ruıgın
liizını-~ propaı:andacılara karşı 

...... en lt!db' 1 . 
l"<'ikın · ır en alruskta ., '> eeeı:'•in' .. . nard 1 uınıt .,.Ji,·oruz. 

eşvedıt , 
'"Pnıak v bos ranm yaptıi:ını 
'l'ürlı.iye be d 11 ~Ygı.su adamları, 
tı:ııı\. ı · u ut arı haricine ot • 
\~sı ve"~ıngeliyor. ünların ze· 
hllirpcrv~:~tt~ri, ne,nket "e mi· 
lı~ti ziıf . t~n anlamn; neza· 
kaldık t~~~~~fırperverlijii kor _ 
tıl<Jıırı , ı eder. Hududu aş· 
nıeı.ıen•bn~, hadlerini bildir • 

Bii U a~ a çare yoktur. 
lstihı:;, k lfarp.te propaganda ve 
lcrini ~t faalıyetl..,rinin tarih • 
lıetler 0 :uyanlırr, bitaraf menıle
l'ılt •l~e 1 ı>rolKleanda ve lstihba
lllü"llln:h arına lı.aroı &östcrilen 
lunn . anın pek zararlı oldu
Panya ";\etmiştir. İsviçre, İs-
1-enıJ • o anda, Amerika t:lhl 

ek.etler, bu yiizden pek bü-

Alman Elçileri 
konferansı bitti 
Elçiler hükumete 
birer rapor verdiler 
Benıe, 27 (A.A.) - Rapor ver 

mek üzere Berline çaitınlan Al
manvanın Budapeşte, Büknş 
Belgrat ve Sofya elçilerinin kon 
feransı dün nihayet bulmuştur. 

Basler Nadhrichten gazetesi -
niıı bu konferansa iştirak eden 
bir şahsiyetten öj!rendi~e gö
re, konferansın evvelden teı;bit 
edilmiş hiçbir programı yoktur. 

Atinadaki Almaıı elçisi ancak 
cuma ııünü Berline muvasalat et
miş ve rap-Orunu verdikten son
ra hemen Atinaya dönmüştür. · 

B. Fon Papen ise çaj:ıınlma • 
ııuştır. ve Ankara dadır, 

1 

ve 1 O tank zaptetmişler 
Finlerin şimdiye kadar 

I 500 tank tahrip ettik· 

\ leri bildirili) or 
Stokholnı, 27 (A .A.) - Lado

ıı:a ıtölü cenhes.inden .Stokholm 
Titningen. gıızetesine bi.dirili • 
yor: 

Romanyıının lnıdutlarını tıe Sovyet 14galinde iken Almımlıırın demir 
yolu mü,.akıt!li1mı 1eontro! hakkını aldıkları Şarki Galiçya (çap-

raz ~i.~gilerle taranm~ k ısm) ı gösterir harita.. · 

Alınan hududu, 27 (A.A.) -
Havas: Romanya hakkındaki 
Abna.n noktai nazarına dair Al· 
man mahfellerinden alınan ma· 
)il.mat vaziyetin şu şekilde t!'S • 

bitine nnkAn vermektedir: 
Tumı'd• vapur seferlerinin 

durması ile artan nakliyat müş· 
kültıtı ve şimendüferle yapılan 

( ATkası 3 üneü sayfada) 

Cörçil'in utku 
.. .,.,, .. . ,.,., ,,, • 

İngiliz Bahriye Nazırı 
Almanlara hücum etti 

Beş gündeııberi cereyan ed,en 
pek şiddetli muharebt:le- esna • 
sın<la iki Sovv« fırk;ısı bir kaç 
mü..lıiım noktada Fin mukaveme
t.ini kınna);a teşebbüs etmişler • 
dir. Bu taarruzun akamete uğ
rarnaaı Sovyet kıtalnnnı pek teh· 
likeli bir vazivete düsürece~ 
için Sovvetı:erin hücumları bil· 
hassa şiddetli ohnuştur. Bu mu· 
harebeler esnasında Sovyetlerin 
bes bin kişi kavbettlk!eri tah • 
min olunmaktadır. Sovyeb:er 
cesaret.le carııısmaktadır. Fakat 
kafi miktarda cephaneleri yok -
tur. Lad02a taa.rnızunun ııebep
leri Sovyet kıtaatının Kareli 

(Arkan 3 iincii şı1ııfada) .--------, 
~. acı bir kayıp 

lzzat Muhiddin 
Apak öldü 

I
Arkadatı mız yarın 

,ıı raslmle gömUleca. 

Fin Baakumandanı Manrşal Mcmnerheimlın Jnı.mcl1\d4•lcm 
ile bn-aber ııbnmıı ıon resimlerinden biri.. 

Gümüşhanede çok 
şiddetli bir zelzele oldu 

-
Merkezde binalar çatladı, 
köylerden henüz haber gok 
Felaket mıntakasına kereste yetiştirmek 

üzere ormanlara fabrikalar kuruluyor 
Gümüşhane, 27 (A. A.) - Bu 

gece sııat 23 de çok şiddetfii ve 
emudi bir zelzele olmuş ve bu· 
nu müteakip fasılalarla iki de
fa hafif biri de saat beşte şiddet
ti dört ver sarsıntısı olmustıır. 
Halk bu gece evloerden ve bara-

kalardan dlşarl;;ra ka~ış ve -
baha kadar uvunıamışlıırdıt. 
Blıııı1ardaki çatlaklık tar mü htı. 
bir suret\4! fa'Zla1.asmıştır. Mer • 
kezde htıSarat yoktur. Kövı.e.-.:ı:. 
Ml\üz mal(lmıı;t alınma:ınıııtır 

(Arkan 3 iincii ıayfadaj 

13 bin Leh talebesi top-
• 

tan öldürülmi" ş ve 3001 

kişi duvara çivilenmiş 

Loııdl'a, 27 (A. A) - Bugün 
:Manoesterde yapılan bir miting 
esrpsmda Bahri~ na.ıı.n Çör
çil bir nu~ ~övlı;miştir. 

Japonya, balkanları 
~~~b::t:·~~z~:~~~~m: 1 tehdidinden telaş ta 

lngi!i.ı Bcıhnıııı N ımn ÇörçU 

Nazır demıştır ki: 
c- Düşman ticaretini tahrip 

icin hAla büyük gayretler sarfet
ıneJrtedir. Beynelmilel kanun
lara ay'kırı oW'ak :veni icat mayn· 
ı~ Jimıınlarımızın methalinde 

• bütün bitaraflar da dahil olmak 
üzere vaı:ıurlar batırıyor ve ba· 
ucı gemilerini dahi esirgemi • 
yor. 

Denizlerde sefer eden yüzler
ce g@Ji arasında devamlı zavi

(Y cızıaı J iincü ıaııfııda) 

cuğu İllet Muhiddin Apak 

Dün, bir türlü inanamadığı • 
mız, inanmak istemediltiıniz ço'k 
ıcı bir altibetle karşı karşıya kal
dık: Kıym~tli bir gazeteci, asil 
bir sporcu ve bütün meziyetlerin
den evvel çok mütekfıınil bir 
•insan• olan genç arkadaşımız 

İllet Muhiddin A.ııalt bayata göz 
!erini yumdu. 

Onu tanıyanlar, 29 yaşındaki 
bu ııü:rbüz, ateşli ve hayat dolu 
varLltın, bu kadar zıımansız ve 
apall6ız aramızdan aynhşına lna-

(Arlcan 3 ilncil ıaııfada) 

Almanya, Sovyetlerle Japonyayı 
yaklaştırmıya gayret ediyor 

Denizlerde dün de bir kaç gemi 
mayn'a çarpar _ k_.ve torpillenerek ba lb 

Londra. 27 (A.A.) _,:fa...... , 1 1!>aberl~re müsteniden Balku 
firlıtrinin Budape&tedıı' yal!d~ . devletlerine karı;ı Ruslar v. A}. 
lan ıçtmmdan ba~en-:'fi.1n:es mAAllır:.,tarafından yapılan tehdit 
ııazetesinin bu eehird'.eki ~a- . ~ BOOl'l. harici ticareti füer!n
birl buausl snenbaardan· ı.laı~ . . (·' ~\a.t"·~ ilncii ıa!/fadıı) 

;J. ~· 
• '. 1. 1-. ~ 

• •• .. 



BOY OK TARiHT ıı-.·ır]lllLlrlı:J=l?lı1IffiI P o~ .. 
Felaketzede- rl-~- .~d kt. ~I Vapurcıılara 1 Macar takı dun 

ongu a a 1 • p 4 O d• 
!ere dün de k .. .. ..ki 'ıparlak hır era 1 - e 1 

G Ç OSMA 
Yazan: M. Sami Karayel 

Şeyh Abdülkadir efendinin haplcrı eşya yollandı o~ul r. ydu de- ,1teklif yapıldı 
Can Bahşayı kudurtmuştu. me ış erı ur u' 
~ zade Ahmet paş.ı se

vinç ıçinde d;ııresıne gitti. Padi
p.hın ses çıkarmamasına ve sü
kutuna manaJar vermışti. Yüzde 
yu.z vezirıbaaı ve serdar oımuş
ıu.. 
Alım« Dqa; dairesine ge:ir gel

mez ilin eM;i. N~ncı Yazıcı za
de ile la'&atı miizakereye koyul
du .• 

Tam bu llll'1lıia bir çavuş geldL 
Yuıcı udeye hitaben: 

- SW veuriazam ıstiyor efen
dim. 

llJeyi.nce. Yazıcı zade: 
- ~Le; veziriazam ve serdar 

oturuyor .. Yeni yapılacak ıı;ıer 
ha1<k 1oda muzakere ııa.mdeyı..ı... 
Dedi. 
Çavuş: 

- Hayır efendim, Kaptan Ha
lli ~ aadr;ızam O;U'1. Ü oı.z.i 
istivor._ 
Deyınce; Ekmclı:çi zade Ahmet 
P~ 'i a.zıcı ha wet.ere düştU..er. 
Y a.uc:ı oıduj!u yeruen doğruldu. 
Yeni serdar ve vczıriazamm bu· 
lundıı,ıtu dm-eye giLti. 

Halil paşa; Vezırıazam o:ur ol
maz ilk ~ Ekmekçi zadeyı sa· 
dare<t U,ymak&mlığından azil ile 
Budin V""'1hğıne tayın ve lstanbul
dan uzaklaştırmak oldu. 

Bu iste Can Bahşa en büyük 
rolii oynamı.ş ve i.k defa oıarak 
devlet ialıeri.o.e el al.nuş olmuc;tu. 

Şeyh Abdillka~ efendinin hap-1 
lan Can Balı:;iıyı kudurtmuş u. 
Şevh eieodıvı ruyalarında gore
rek but.Wı ııefs ihtiras.arı din
k !\illi şti. 

Can Baıı.&. duramıyordu. Ar
tık, ~hıni mlıraka.be ettı~ za
man iı&hi ve manevı kudre-.er -
den uzak,aşarak onu daha başka 
ve maddi bır mahluk gıbi canına 
baaacaaı l(LUyordU. 

Esasen; p a.dı$ah bitik bir hal
de idi GeW' oımakl.a ~ abe1 
cin.si kudretleri tamamile .sön -
ıniiotü... 

Gew; ve diri Ca.n Bah$a; Ne 
Yaııacabnı ~tı.. l>oybine
kaqı duyduku cınsı ıhlirıwıı bir 
tı.irlil öııüne eeçemiyordu. 

c.uı Balı.- ko;kuyordu. Ya 
Şevhi bu ha.ini bınrse .sonca ha
li nice olurdu. 

Fakat; Şeyhi ona deıııi!mİ$ miy
di?. İ.ahi bir 5uretle gönüıe dU
eenler ula vasJoJ.anlar gibidir_ 

Can B..ıı.a zannediyordu ki, 
Şeyhini, bütün cınsı ıntıras.ari!e 
P.örr.ıek ve rüyalanmak ve onun
la manevi visale girmek talep et
ti. Şehzadeyı vücullanaıracalttı. 

Can B.abşıınm bu kuruntusu, 
tam Şeyhin istedi;!i ve arzu et
til(i bir varlıku. ~ :ı.kat; Şeyhinln 
yanma ee.leıı Can Bahşa onwıla 
temasa ~idiin zam.an bir tUr ni 
11ükünetuu muhafaza edemiyor
du. 
Şeyhin masajları, s.aç:arını ok· 

ıamaları onu deli divane ediyor
du. Bu hal devam ede.rse bir gün 
her ne babasına olur~a olsun gay
ri ihtiyari Şeyhine sarılacak ve 
onu sinesine basarak doya doya 
sevecekti. 
Şeyhın baplan devam ediyor -

du. Şeyhin beşinci ziyareti çok 
elim olmuştu. 

<An B~; Dayanamamıştı. 
1ki gün ııeçmeden Abdü:kadir e
fendiyi calırtrruştı. Ku,naz Şeyh 
hir istifini bozmuyordu. Niyazın-

da, ibadetinde, a~ır başlılı~a 
devam €:diyordu. 

Can Banşanın h~reti ruhiyesi 
ıi-cınşın~·ı. :Sarayua bulunan ca· 
rıyt?ıcr ::>ultan hanımlarının ha
lıncien şuplıeıeniyoroardı. 

r akat; .tıu carıye.erııı lıiç birisi 
Şeyh e.ocndı lıawtında iena bir 
1ıAfr tasımıyorau. Un.ar, bııa· 

kıs oaş.:a tu. Jü ciuşünuyorlardı. 
Yanı; Şeyn erenai, .Sultan ha

nımı mec.up bır hale ge.ırm.iş
lı. Suı.an nanım, cezbeye geu· 
yordu. Arlık cınlere, perı.t:re 
karışmıştı. 

.S~ray cariyeleri şöyle konuşu -
yor.ardı: 

- ı:,uıtan hanım, cinlere, peri· 
le;e karıştı. 

- .ıw.,.; Dünyadan elini çek· 
ti .. 

- Muradına erdi. 
- l>oyru•u ou :;,eyh efendi, ev-

liyaul.ahlan bır adam!.. 
ttaıbu.kı; 10 ousoutun başka idi. 

Suıı.an hanımın meczuplugu cın· 
sı ieveranuıdan başka bir ı,ey ck
/<lıdi. 

(;an Batışa; Yanmadık'.arıru 
yapıyorau. Billılr barda.•.arı kı
rıyor, vazoları tekme•ıyorciu. A· 
sabı lamamıle boz.umustu. 

ble: Bu haie gut!n L.an Bah
şa, f(avrı llıU) ari gunı.i gemıt.den 
Şeyhini huzuı·uııa çagırtmışlı. 

~yh elencıının Je gece>en uy· 
kusu kacıyordu. Guze, ııozde • 
nın tar.avettar vücudu onu ateş
lere salmıştı. 
Abduııwdir erendi, yüzde yüz 

şikarını e.de edeceıline emindı. 
\ uz1t;rce baKUeyi ve seyyibeyi 
nef,ınden geçırmiş oıan bu mu· 
vai akıye.ıı :;;..,n elenı:u nasıl o.
sa Can Bahı>aJ• ııvu}acaktı. 

Can Bahşa Ku..a.r aı;a..uu ça
jtırdı: 

- Ağam; Şevh efendiyi ça
ğır_ 

- Baş üstüne Su'.tarum!_ 
Şeylı ellndı, kahvaltısını etmit 

bermutad köşe sedirine bağda~ 
ku.muş <-inde tespih okuyup du 
ruyOi'dU. 

Kızı.al' ajl:uı, lreın.all tazlm ile 
lçerı l!irdi. El pençe divan dur· 
du. Sessizce Şeyhin teveccü.hü
nü bekliyordu. 

Şeyh biraz sonra; Gözlerini 
Araba oo"ru çevirdi ve: 

- Ağa hazretlerı. arzunuz! 
- Sultan hanım dendı hazret-

leri Seyh.erini ııörmelr. dilerler. 
- Zamanı değil... Kendi.c.rini 

üç gün sonra gôn-celr.tiın_ 
- ..... . 
- Sabırı.ı olsunlar_ - ..... . 
Arao, hiç ses çıkarmadı. Boyun 

ef:io dışarı çıktı. Do.;:Tuca. s.a· 
hırsızlıkla bek.liyen Su.llanınıo 
yanına gitti. 

Arap; ellerini uğuşturarak: 
- Sultanım, Şeyh efendi za -

mar.ı de~il. buyurdular_ 
Deyince: Can Bahşanın kanı 

bevnine hücum etti. Heyecanın· 
dan tilremiye baş:adı. İmkiıru 
yoktu. Şeyhini görmek i.lllyakı 
fazla idi. Kızlar aj!aı;ına dudak
ları titriyerek: 

- Ağam; Mutbk göıınem ıa
zmı... 

- Arzettiğim gibi buyurdu -
lar .. 

- Sen. bir daha ııit söyle.. 
- Ne di~yim Sultanım!. 

(Arkası var) 

IKDAM'IN Edebi Tefrikası 

BOZGU 

Ayw. 16 sında tekrar harbe gi
rildi; sııbatıın altısır:daıı fülıa
ren top ateşi kudurdu; ayın 18 
inde harbin daha da şiddetlen -
diğıni söy !emişlerdi. Ancak sü
variler i'..arbe iştirak etmedi -
ler. Avın 16 sında biryol üs',Ün· 
de saffıha.rbe Kirmeğe h:ızır la
nırlarken, bir ara bay la geçen im· 
parator onları aldı ve Verdune 
götüroü. Bu hoş bir yolculllk.tu. 
Dortruıla kırk iki kilometre lr.a
te1ım~erdı hem de her an Prus-
yahlarla kaqılaşmak k.orkusu 

içinde ..• 
Ro•a sorou: 
- Bazen ne alemde? 
- Bazen mi!. imparator ba-

tından K"t!Ki için çok memnun· 
muş ••• 

Te;;nen, Bazeniıı gelip gelmi
yece{:iııi anlamak istiyordu. PI'06-
per dudak büktü: Belli olmaz 
ki? .. Onlar ayın 16 sındaııberi, 
yaj!mur altında Mh ilerliyerek, 
kalı gcrlliyerek yüruınüşler. tek 
dümınna rastl21II1arnışlardı. Ş. m
di de Şalon ordusuna iltihak et· 
mişlcrdi. General Margörilin ku
mandası altında idller. General
den havranlıkla bahsediyordu: 

- O vaman b:r adamdır! Am
ma neye yarar? Gene camurlar
da yuvarlandık durduk! 

~essizlik oldu. Sonra Mo
ris bir müddet P..emilli'den 
Fuşer amcadan bahsetti, 
Prosper, taburu buradan bir fer
sah ötedeki Onoreyl ı dip gö -
ruşemiyeceii içi.o. müteessif ol-

İngiliz Generali bugün 1 lngiİiz ve 1 ransıı:'ar:n 
Limanın agzı kum (1 

şehrimize gelecek ve çakıllarla tıkandı ı. teklifi vekalete bildirildi 
:z.eıze:e felaketzedeleri için şeh- · İ • • İngiliz ve Fransızlar tarafın -

riınizae toplanan giyecek ve yi- gemı erı gremlyor '.• ı dan vapur sahiolerimize mühim 
yecek eşyası ile muhlcıif malze- Zonguldak limanırıın ağzı bir teklif yapı..ını~ ve Af,deniz 
meden bir y.azı dün ieıaket mm· de?ıiz.ımıı surW<.eaıgi kun• ve sahillerinde işletil:ınek üzere 
takasına ııönderilmişlir. çakı.uma kapanm.ş ve ancak vapur.iarı kirıUanmak is'..emniş -

Bunlar E•imcsuda kadar trenle vapurun güçıuk.e gcçebılece- tir. 

götürülmekte bilahare . muhte. lıf ı·. ği kadar kuçu.k bır !Jul ka·.m. ış. • Bu teklife göre, vaı:ur.arın 
vesaıu nakiiyey1! tevzı ve tak.- ; tıT. buradan geçmek teh-•· kömür ve yakacak diğer masraf· 
sim o.;anmaktadır .. Bugün de va· ke·i olduğundan L.oııgıı idakla- ları kendileri :tarafından temin j 
purla Ordu ve Giresuna un, ka- ı' kı kömür ocaldcınndan kiımür eculeC<;>k yairuz mürEttebat pa-
vunn~. he.ıva , çadır, peynır ve 1 11ii.kle11mesi tamamen durmuş· raJarını vapur sahioleri ödiyecek-
saire yo_ı..anaca-ttır. D~n Tarı ·.ı· tur. Son hiı.· mur buhranı uze· tir. Buna mukabil vapuriarın be-
vapuru ile de bazı sevkiyal ya- ), r.ne kendilerine 11ıuntazam h l · er. onu ıçin ayda 15 • 16 Şilin 
pı._mıştır. . . •, kömür nakltyalı yapmaları bıl 

lngıL:.tteden getırııecek olan i dirilen vapur sahipleri limanın kira verec.ek.l1!Idir. Vapurlar Ak-
muhtelif tebe:rü eşyası ile ga- ; afjzı ıemizleıımeclen vcıpıır:an· drniz liman.:a:ı arasında kirala-
vet iyi Türkçe de bLmekle olan \ nı teh,ikeye sokamıyacaklarını yanın arzusuna göre çalışacak -
general V~ilv~ Dits bugün ş.h- ı ~ bildirm.şlerdır. Çunkü bura· tır. 
rımıze ge..ıeceatır. l dan geçmek istiyen Kalkavan Ne yük isterlerse taşıyacaklar-
Ayrıca 800 tonluk muhtelif eŞ- J\ zade.erin Ka,kavan mmL şi dır. Vapurlara verilmek istenen 

ya ve yıyecek _malze~sı de .ıs- ı !ebi çakıllara çarpmış ve pe1"- kira bedeli r.ıühim bir para tut· 
kenderun• ."' goı:d~rl!ecektır. .. .. ( vanesi kırılarak burun tarafın· maktadır. Mesela 4500 - 5000 
Kendıle~ f~ laketzede susu l dan da yaralanm4tır. toruuk bir şi.ep ayda 40 bin lira 

vererek vılayet~ muracaat eden 
1 

Diğer tamftan mıuı.esef bu civarında bir ki.a alacaktır. 
10 kisı şehrimızde ye.kakınmış- • kum ve cakıl arı temizliyecck 
l d 

ı · Vapurcular bu teklif karşısın· 
ar ır. . ı vesait bulunamomakıadır. Hii· 

Zelze!e mıntakasınd3n gelen dise yerine gönderilen bir ta· da dün Mınlaka Liman Reisliği· 
mual.ırnlerden bır çoi(u d.ı şeh· rağı işletecek vesait buluna· ne müracaat ederek teklifi ka-
rımız~ki muhtelif Lk ve orta mamı.•tır. Bu vazi1jet büyük bul elmtl<t.e bir mahzur olup ~-
mekteplere ve lise ıere cÖgretmen• bir kömür buhranına s~bep madıihnı sonnuş:ardır. 
olara•k tayin olurunuslardır. i olabi!ecek m.ahiyett_edir. Bu husus Münakal~ Vekaleti-

Ancak bunlar maaslarını men- Kömür ocaklarının dörtte Ü· ne bildırııecek ve ıre.ecek ceva-
suo oldu-kl.arı vilfıvetınden.; yani çü içeridedir. Bunun için hep· ba göre hareket edi '.;;ceklir. 
o mahallerın cMalmudurluklerı• si muattal ka!mulardır. Limart 
ve cMuh.asebei_ Hus~siye Müdür- \ i§letmesinin 1'e Sirk<'ti Hmıri· 
luk lerı. nden ıst.eyıp alabilecek· \ tıenin elinde buhınan tarak du· 
lerdir. j ı balanndon istifade edilmesi i· 

, leri Biirülmektedir. 
MAARiF a_ ı 

---- ı:EL~DIYE- ., 
Maarif müdürü Çatalca- ---- - -

va gitti Te·kos tazyi!.i 2rtt rılacal 

Şehrimiz Maarif müdürü Tev· 
fil< Kut; dün muhtelif mektıep
leri tıeftis ve yeni insaat işle. iy· 
le meşgul olmak üzere dün sabah 
.cawea. va ııitmiştir. 

Tevfik Kut Çatalca mülhakat 
ve köy:erinde de maha]en bazı 
tetk>lderde bulunacaktır. 

İhtikar yapan 
iki müessese 

Dün 15 er gün rr.üd
detlc kapatıldı 

ihtikar komisvomı tarafından 
verilen ceza karar:anndan ikisi 
dün vilayet t:ıratından tasdik e
dı.mi.~ ve derhal tatbik edüıniş
tir. Bu sureUe Marouçcularda A
laca Hamam caddesmde boya ti
care!.i yap:ın N~im Elgasın dük
kiını 15 gün müdd<:t.e kapa:ıı -
mıştır. Karara seb.p, 2CO kuruşa 
sattıf(ı boyaları bu ticarethane
nin tedricen 420 kunı;ıa kadar 
sebepsiz yere pahıhlaştırmış 

olduğunun teshil edilmiş olma..-ı -
dır. 

Halıeıoğlunda bulunıın Canik 
isminde birine ait te. ve civi fab
rikası da 25 kuruşa satılan çivi- ı 
11!ri 27,5 kuruşa satlığınd:m 15 
ı;ıün scdıledilmistir. Fabrikanın 
Kara!:-öypalasl&lti yazıhanesi de 
kapatılmıştır. 

du. Bir at kişnemesi ile kuWt 
kabart.ı ve Jı..alkıp Zeiırin yanı
na gıtti. 
Yavasyavaş her aınıf ve rüt

beden erler, subaylar çardagın 
a!U:a geuyordu. 11.ıçoir boş ma
sa kalmam,.tı. Buras, Roşanın 
yanma oturdu, Jan bır emır ge
tirdi. 

- Binbaşı s:Zl saat iiçte bek
liyor. 

füı~.ı. başıle geleceJHni işaret 
eaı; Jan bır sigara yakan Mori· 
se bakıp gülümsedi. Vagondaki 
hadi,:,tcten !."" .ıra b .. rlbirıcrini in
celi} arlardı. Biri.birlerine daha 
husnunıyetle bakıyorlardı. 

PrOGııer .ı;:eldı, ar.ık S<Jırı tü
kenmıst:~ 

- E~er şefim şu kulübeden 
çıkmazsa ben k:ı.rn:mı doyuru
rum artık... İmt'arator akşuna 
kad~r ı:elmiyebu · r. 

Jıior:sin ıı:erakı arttı: 
- Bana btk dedi, belki de Ba

ızen'den h;.ber ııetir:mişsinizdor! 
- Olab:lır, orada, Monttıaru. 

mevzub:ııh& o 1 J u. 
Ani bir hareket oldu. Çarda -

l(ın kapısı önünde duran Jaıı ses· 
lencii: 

cŞehir suyı.1> nun tazyik mik· 
tarının yeniden arttırılması km ar· 
lastırı:mıştı:. Ayrıca muhtelif 
semtlerde de büyük ve .veni <Su 
biriktirme deooları• da vücude 
.ı:etir i.Leceklir. 

Ba ıkpazarı keresteciler 
caddesi açı'ıyor 

Yeni Ba!ıknaz;rı - Kereste
ciler caddesinin açılması için ya· 
'Dı!an islimlakkr bitmek üzere • 
dır. Önümüzdeki ayın 15 inden 
itibaren bu yeni caddenin bilfi· 
il açL.masına b:ı~anılacaktır. 

höprüde izd,hamı 
örle mek ici n tetkikler 

Köprü üzerinde ve cKaraköy 
meydanı. ndak'. aksam ve öğle 
kalabalıkla: ıru hafifletip yeni ba· 
zı seyrisefer tedbirleri tesbit et· 
ımek üzere devair ve miiessese:e
rin tati, zamanı olan saat 13 d_ 
dün Belediye reis muavinlerin· 
den Lulfi Aksııvun reı>.il(ind-e 

bir heyet tarafınd~n mahallin -
de bazı tdkikler yacılmışcır. 

Karadenizde fırtına 
Karadenizde şiddetli bir fırtı

na ba~lamıştır. Bazı vapurlar 
liman.:ara sıjhnmış.ardır. 1'ırtı
nanın daha siddetlenecej(i sanıl
maktadır. Bütün Jimanla:a ve 
sefurdeki vı>purlara ihtiyatlı bu· 
lunmaları bildir~tir. 

- İmparator! 
Hepsi aya~a kalktılar. İlı:i ta

railı söj?ti.lü b~yaz yolda, lüks, 1 

parlak üniformalı: rı muhafız er 
lcr, arkalarında İmparator gö
ründü. Attaydı, onun arkasın -
dan da Genelkurmayı .geliyordu. 

Şaµk~·!ur çıkmıştı, lirk~ al
kış duyuldu. İmpt.rator başını 
kaldırdı. Yüzü s~.-.;arıydı, göz • 
lerı süzülmü•tu. D~r:n bir uyku· 
dan uyan•r gibi irki!d!. Bu gü
neşli ktiçük lokantayı göıiince 
haffçc gülümsedi, scliım verdi. 

Bu sı r~da Jaıı ile Moris, ar
kalarında Buro,un bomurWuı 
d:ğını duydulor; 

- Herif hasta! 
Sonra teşhis ni koydu: 
- Hapı vu~uş! 
Jan daracık aklı sel'mine J?i>

re, baŞ'i.,, salladı. Bir ordunun 
böyle bir şefe malik olması kö
tü bir talihs!zlikti. On dakika 
sonra Moris Prnspeıin elini s.k
lı ve ııözlerir:rle. at üstiinde tı
rıs ,ı::den İmparatorun solı:ıun 
,,,•ı-e<l, s!ııarasını tellemdire -
re.k do!aşma~a baı;ladı. 

(Ark.ası var) 

Dığer taraftan Fransız.ar mem· 
leketimizden aldıkları ihracat 
mallarını taşımak için vapur ki· 
raıamakt:ı devam etmektedirler. 
Hantal z.adeJoerden alınan Bü.ha-
niye vapurundan sonra Ka.ka • 
van zadekrin Nazım v t;ıuru da 
kiralanmış ve vapur htanbul ve 
İzmirden 4500 ton maıl yükledik · 
ten sonra Marsirvaya gitm1!k Ü· 
zere dün limanımızdan hareket 
etmiştir. Vapurun alıacai(ı mal
lar üzüm, incir, tütün ve fasu:
~r. Bu mallarını Marsilyaya 
kadar götürmek için vapura Fran. 
sız:·ar tarafından 30 bin lir41 Jilia 
parası veri\m!_ş.ir. 

"T ırhan,, bu 
akşam ge~iyor 

. 
1'.azadan kaptanlar 

... .. .. 
suçu goruıuıor 
Tırhan vapurunun karaya o

tuııması b.akKınd" tahKU<at ya
~Ln h,yet kararııu vermiş ve 
hazırliadıgı raporu Miınakale Ve
.t;.ue..ıne ııönı:krmiş.ir. 

lski.tıouı 1..ı.ın .. aK.ı Liman Re
is muavin Hayreddiııin reis.iğ'.n.
de Aıan} • liman reisi ve I>cniz 
YoLaıı esµek.örlerinC:en Mu~ta
fadan mü.rckkep o.an heyet kap-
1.anları kazada suçlu bu.muı,:ur. 

A.anyadan hareket eden kaza· 
lede Tırhan vapuı·u yanında A
ıemdar ·tah.isi• ·esi oldu,i\u halde 
dün İzınire varmıştı;·. Bu ak -
şam ve yahut yarın limanmuza 
!!elecektir. Vapur dcrhal ren he
yetleri tarafından muayene edi
lecklir. 

1Ü1'EFERRIK 

Gümrük imtihanında 
kaıananlar 

Kanunuevvel ayında yapılan 
gümriık imlihanlarınd.a kazanan 
lıtanbullu lise mezunlarının :isim
ieri dün vekalet t-.rafındım İs
tanbul Gümrük Baş müdürıüğü
ne bilcirilmıştir. Kazananlar şun
lardı.: 

Muzaffer, Muhtar. Cevad, Ce
mal, Murat, Niyazi, Hayriinnisa, 
Sırrı, Fe:hi, Rdiktir. İsmi henüz 
an.'aSl:amıy.an bir qi daha var
dır. 

Orta mektep mezunları arasın
daki imtihanın neticeleri henüz 
belli olmamıştır. 

Bir otomobil kurbanı 
daha 

Bir kac gün evvel Kumkapı ci
varında 1821 numaralı taksi olo
mobi.inin sadmesine uğnyarak 
yaralanan ve hastahaneye kaldı
rılan kunduracı İsak Şahbaz 
Cerrahpaşa hastahanesinde aldı 
il:l varaların tesiriv!e ölmüslü. 
AdUve doklo:u Enver Karan ce 
sedi muavene edPrek d<'fnine 
i7in vermi<tir Sof!ır hakkında 

takibat yapılmaktadır. 

Maç tamamen Macarların 
hakimiyeti altında oynandı 
Bayram münasebetiyle şehrl

:mi.ze getirilmiş olan Macaristan 
ikincisi Hungarya takımı kiüple -
rin arzusu üzerine seyahatini bir 
hafta geri bırakınıs ve iki maç da
ha yapmayı kabul etmişti. 

Bu maç.!arın birincisi dün Tak
sim stadında az bir seyirei ö
nünde Beyoi(:ıı spor takıroiyle 
yanmış ve tamamen bilim bir o
yundan sonra, 4-0 ı;ıibi açık bir 
sayı iarkıyıe galip gelmiştir. 

Saat 15 de hakem 'l'arığın ida
resinde sahaya çıkan .takıınlar şu 
seklide dizi.diler: 
Hun;~arya: 

Sabo - Biro, Ki~ş - Şebeş, 

Turay, Negesi - Titkoş, Müller. 
Komer, Çeh, Vidov. 

Be;oğluspor: 

Koço - Hıristo, Civelek -
Çiçeviç, Etyen, Çaçisi - Filip 
Curlafi, Bütıey, Boduri, Bambino. 

Kısa süren bir merasimi müte-
akip oyuna Macariarın soldan YQP 
tı.k1arı seri bir akın.a başlandı. 
Bir haftalık is:irahatten sonra 
sabaya çıkan ilk oyunlarında gör
düğümüz bir şekilde atak ve sür
aili O) ııuyo. i<ırdı. 

Sıkı ça.ışmalarının neticesi o
larak oyun üzerind<> hiıkim vazi· 
yeı.e girmekte gecıkmedl.1!r. Be
yo~iuspor ka.esi önünde devam 
eden mı.isabakada her gol bek· 
leniyordu. Nihayet bu gol 15 in
ci dakikada oldu. Bır korner a-
tışında sol açığın Jta.e önüne dü
sü:rdiığii0 topu santra!or.iarı nefsi 
bir kafa ile içeri altı. 

Bu sayıdan sonra Beyoğluspor -
!ular biraz canlanır gibi oldular
sa da bu pek uzun sürmedi. Ma
car~ar tela-ar rakio kaleyi tehdi
de baş;·adılar. Oyun çok teknik 
ve zevk.1 oluyordu. 30 uncu da
ldkada sağ acıi?ın bir pasını yaka
lıyan Gağ içleri bomba gibi bir 
şatle .toııu kaleciye gönderdi. 
Kalecinin .ı;:öğsüne çarpa: ak ~ 
ri ...,:en topu santra!orlan plase 
bir vuruslıa iki:ıci defa olarak 
ağlara taktı, 

Devrenin sonlarına doğru sol
dan yapıl.an veni bir Macar hü
cumunda top ortaya geçti, Sa~ 

açı.klarının ~iden ~!erek vur -
duru nefis bir kafa darbesi Ma
carlara üçüncü go:ü kazandırdı. 
Ve de\Te bu vaziyet değişmeden 
., _ _r, ri~Y'lV,..t't-rıtii. 

IlİLEKAR 

KÖMÜRCÜLER 

Galiba Son Telgrafla idi; 
- H.lekı'lr küıniuci.ıler_ 
Diye bU, sc.devlıa gi>rdüm. 

Bu başlığı bizim NanemoUada 
görmüş olac:ılr. ki: 

- Ne hata.. Ne hata.. 
Dedi, ilive ett:: 
- Muvakkat üç hilelli kö

mürcüyü bulup dükkinını ka
patmakta değıl, hilekir olmı
yruı kömürcüyü bulup göı;ter
mekt<:<lir! 

İHTİYARLIK 

GENÇLİK 

Hani :ıu ağzı sili kokan (9-
eu!Wır yaygara koparıyorlar. 

- Tasfıye ister, tasfiye. İh
tiyarları artık yvzı masalan 
başınılan uzalr.laştırnıalıyız. 

Bizim Nanemolla tahkikat 
yapm\lb ihtıyal'ların yaşlıu-ını 
tcsb;t etmiş: 

Va-Nii: 39 yoşında 
Necip Fazıl: 3:i } :ışında 
):;tem İzzet Benice: 31 
l'e>anıi Safa: :ıs 
Seıaıni izzet: 41 
Sadri Ertem: 42 
Ha.rp sonu neslin diğer ,Cı'll· 

retleri de bu yaşları aşkın de
ğ.Uerm;ş. Gençler do iu Ylll" 

taymıı,lar: 
Abidin Dino: 31 
Reşat Enis: 31 
Sait Faik: 36 
Ga,-si: 21 
Gözlüğfuıfuı üzerinden ba· 

ka baka: 
- Bu ne gençlik, ne ihtiyar· 

lkinci devre: 

İkinci devre mütevazin başla.. 
dı. A.tlrkları golle galibiyeti ga• 
ranti etmiş o1an Macarların bu 
devrede kendi.erini yormak i5-
temedikle: i be.li oluyordu. 

Mamafih isteksiz bir şekilde 
oynamalarına raltmen yine mü
sabaka onların üstünlüğü altında 
devam ediyordu. 

Zaman zaman Beyoj:i:usporhı
ların parlaması fakat muhacim
loerinin topu fazla ezmeleri yü -
zünden netice :ı1amaması şeklin
de geçen müsabakznın 20 inci 
dakik.asında bir favul atışından 
istifade eden Macarlar sağ iç'.eri
nin cok sıkı bir şütiyle dördfuı.
cü gollerini de yaptılar. 

Ve müs:ıbaka bu vaziyet değiıt
meden ~ Beyoğluspo. un mağ
lübiyeti ile !'.ihayetlendi. 

Mektep maçları 

Yina talebeler arasın• 
da bir kavga çık~ı 

IMeklep:~r arasında tertip edi
len ıik macbrına dün Şeref ve 
Taksim stadlarında devam edil-
miştir. 

Taksim s:.adında Işık - Daru.
şafaka liseleri arasında yapı.tın 
maç 1-1 beraberlik.e netice
lenmiştir. 

Şeref stadında Erkek Muallim 
- 1stililiıli 4--1, Haydarpaşa • Ti
careti :;.....() ınaJ!.\ıp et:ımşlerdi~. 

Günün son macı İsl~nbul ;isesi 
ile bölge San'at mıoktebi arasın
da hakem Necdetin idaresinde ya
pılmış ve ikinci devreııın 23 ün· 
cü dakikasındJi İslanl:ıul lhe>d 
2--0 galip vaziyette iken çıkan 
bir kavı;ıa vüzünden yill'ıda kal
mıştır. 

bugünkü Maçlar 
Taksim atadı: 
Hungarya - $işli saat 10,30, 

Ga.:masaray - Topk~pı saat 13, 
Besiklaş - Süleymaniye saat 15 

Şeref stadı: 

Alemdar - Sisli S3at 10 da. 
Anadohı • Fenervılmaz saat 11,45 
Kasımpaşa - Hi.al saat 13,30 
Bey.koz - İstanbulspor saat 15,15. 

Fener stadı: 
Karagümrük - A. Hisar saat 13, 
Fene: bahçe - Vefa saat 15 de. 

hk yahu~. 36 y~'ındakl b!T ıı
dam 37 yaşındakine iht:yar 
diyOT! 

Deıli ve ağzımdan çıluıcak 
cenlıı bekledi. 

- Bu ihtiyarlık, ı:cnçlik.. 
meselesi dcjµ bir ıılım.a!Wk 
davasL 

Dedim ve ~ İIS-vc ettim: 
- Hat::i, en doğrusunu 19 • 

tersen bu •Balık 1ıq1uı ba • 
hlt· hikayesi!~ 

BASIN BİRLiC.i ·-UYUYOR MU? 

Sabi.ha Zekeriyıı Sertel Taıı-
4aki fıkrasında soruyordu: 

- Basın Birli{:i uyuyor mur 
Bizim Nanemollawn rıva -

yeline göre Sabiha Zekeriya 
ile zevci M. Zekeriya arasında 
bu münasebetle ~y le biz mu
havere kaydedilm• · .r: 

M. Zekeriya - Yahu, sen 
beniın Basın Bi1'liği nunta.ka 
merkeziode idare bey'eti iza
aı olduğumu bilmiyor musun7 

Sabiha Zekeriya - Biliyo
rum. 

!it. :Ukeriya - O halde bunu 
nasıl böyle yazıyorsun?, 

Sabiha Zekeriya - Ben bir 
hakkı müdafaa ediyorum. 

M. Zekeriya - G :iz<'l, güzel 
amma. ortada müdafaıı edile
cek bir hak mevzuu yok. ğer 
ve ancak, biz •uyıımuyonız• 
demiş olsaydık bö~·lc b'r hak
ka sahip olurdun! Aksini id
dia eden ~·ok l<i, ın'lalıf(ı yay
garaya verip i5bata kalkışı -
yorsun! 

A. ŞEKİP 



Pi 
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Türk- Bulgar münasebatı 1 

Bir Bulgar gazetesi: ''Sof ya 
ile Ankara arasındaki gol çok 
hayırlı işlere açıktır,, diyor 

. Safya, 27 (A. A.) - Bu?gar 
Aıansı bildiriVS>r: 

Slovo ııazetesi dün akşamki baş 
ln.ııkal.esinde Türk • Bulgar mü· 
l"OasebeUedie me.~~ olmakta· 
dır. 

Gazete diYQr ki: 
•Türkiye ile Bulgaristan era

Bındıılıar Y_alnız e~ iyi anlaşma şart-
ı değil, ayuı zamanda samimi 

\'e faydalı iş lı,raberliği şartlan 
ela mevcut o!Ciui!UDU bir kaç de
falar kay<le>ttik. 

. Müşterek huduttan kttaatın ge
rı alınması ve B :Menemeneioğ· f 
ltınıın Sofvadaki ikameti esna· ' 
•lnda vu1r:u bı.L·an son Tür.k -
lluıgv tezahür-eri, Sofya ile An-
kara arasında yohın yalnız iki 
de1rlet üzerinde deıtil ayni zaman- j 
da B.Ukaruarın umumi vaziyeti 
lizeriDde de hayırlı bir tıesir ya
rabilecek faydalı islere açık bu-
.. ~Uğımu ,ııö.>te.ren bir de·il· 

""·· 
~=:::e;eakiben barış mua· 

bazı haksızlıklar-

dan bahsetmektedir. Daha aşa
ğısına şu suretle devam ediyor: 

cD.ô.hi Atatü.rk'ün Osmanlı İm· 
parator:uğunun harabeleri üze
rinde bütün dünyanın haklı hay· 
ranlıeını celbeden yeni bir dev· 
let kurması için bir çok kahraman 
Türk çocuı!"unun kanı pah;ısına 
bu haksızli.k demirlerini kırma· 
sı icabeLmi•tir.• 

Gazete makalesini şu ~tle 
bitirmektedir: 

•Bir kac ıı:ündenberi Bu.lgaris
tanda bulunan mümtaz Türk ga
zetecisi Aka Gündüz'ün de meın
lıekotine, Türkiye ile 'Bugaristan 
arasında çok kıymet.i olan bu 
mesaiyi sımıimi olarak arzu et
tiğimiz ve bunun tahakkukuna 
çalı:;tığımız intıbaını hamil ola· 
rıtl< döneceğinden emin bulunu
yoruz. Keza Türk ve Bulgar ri· 
cali arasındaki şahsi temasın iki 
memleket arasındaki dostane 
münarebetleri daha ziya.de aydın· 
!atmak icin istikbalde de devam 
edıecc~ini ümit etmekteyiz .• 

Fin-Sovye Harbi 
(Baf taraf\ 1 inci sayfada) esnasında Haricive nazırı Gent-

~heısinde uğradıkları müşkü • her, Fınlandiya davasının ayni 
ttır. zamanda İsveç davası olduğunu 
Kit.ela mmı.ak.asmda Sovyet - bevan elmiştir. 

b evveli bazı istinat noktRlan· İsveç milletinin hissiyatından 
ııa ~ tlerleın4lerdir. Bu nok· bahseden nazır, h-vt>ç'in mütte-

'arın i.şg&li ~ ı.ııJ.d.Jıo.ı; Q.llı<..r ı,.u iikan Finlandiyanın kurtu.mnası 
teh41te a·abil'irdi. Finler bu va- için. ne 15zımsa vaoılrnası km· 
Ziveot bMısında mukabil taamı· atinde oldu~unu kavdetmiştir. 
24 Re<;mişle:rdir. Bu mınta:kada SON FİN TEBLİGİ 
llek Vıza.h oıan ar::.ziyi tanıtnıl· Helsiııl<l, 27 CA. A.) - 27 ki· 
ları Finlerin bu taarruzda mu· nunusani tarihli resmi tebliğ: 
~~olmaları ırnkiinııu vermiş- Gündüz Kaıeli Berzahında w-

betıen sakin "ermiştir. Devri~ 
_Fa.kat bu mıntakadaki Sovyet !er arasındaki müsademede Fin-

Yüksek .kum.anda heyeti anlaşıl· ler bir miktar esir almıslardır. 
d•'<ına 11öre bu hezimetin teker· Lado.ıta "ölünün doğu ~imalin-
~ mani olmıya kat'iyetle de Ruslar pl1skürtül:nıüş bir .kaç 
-.uv v~tir. Bu tecrübeden müfreze imha edilmiştir. 
istifadeel.aıelr. istemektedir. Bu Bir Rus denizaltısı da mayn 
taarruzMr esnasında Sovyet kı- tar1asına düşerek batmıştır. 
taları Manti bataryalarının ev- Sovyet tavvareleri dün şl· 
\lelce tahmin etmedikleri kadar malde faaliyet 11östermişlerdir. 
5İddet!i bir mukaverııetile kar· Düsman tav\'areleri ivalo. Sa-
Sılaıuruşlardır. Sovyet hücum vunkoski, Kuusamo, Valtirno'yu 
dalgaları öldürücü bir ateşin kar· bombardıman etmişlerdir. Şim· 
tısında aiddetle biribirini takip et- diye kad:ır alınan maJtlmata gô-
lniştir. .'>ovyetler Fin mevzile- re bir kadın ölmüştür. Finler 
tiıtiıı önünde beş yüz ölıi bırak- ü~ Sovyet tayyaresi dü<Ürmüs • 
~&!8:dtr. Di~er cihetten söy· leTdir. • 
b''ımınne ıröre Kalevitz ve Kowito' _ 

atarya!a.n da Sovyetlere zayi.at ı B J • k } 
~yüzTANK , e çı a - Aman 
. ~Obenlıa9~~:>-Royter:I hududu açıldı 
~en gelen bir telgrafa ııö
<i e, Fin ltıtaları Ladoıı:a bölgesin· 
:ı.:ki tnubarebeler esnasında 100 
~dar Sovvet ıtankı ele geçirmiş
..,,.dir. 

liEŞ YÜZ TANK İMHA 
EDİLM1Ş 

~ llelsiııld, 27 (A. A.) - R~vter: 
r~tada mevcut kanaate göre, 
.: • Sovyet harbinde kulliını· 
-.;; •• bin Sovyet bnkından beş 
•""" tamamen tahrip edilmiştir. 

SOVYET TEBLİÔİ 
~oskova, 27 (A. A.) - Lenin· 

t:~.kanı.lm-biye dairesin.in 20 
d ikiınun tarihli teblif!i: Kay
~~~er bir hAdi.se cereyan et· 
-••ıqtır. 

F'İNI..ANoiYAYA 200 TAY· 
YARECİ GİTTİ 

ter,'lelainki, 27 (A. A.) - :Muh· 
RÖ~" ~v~lıere mensup iki yüz 
Yenı~'i!- tayyareciden mürekkep 
lir ır grup Helsinkiye gelmiş· 

1t,\TF.ç NAZIRININ SÖZLER! 
'!'~ rıdra. 27 (A. A.) - Daily 
ilııuha ~Ph. ııazetesinin Stokholın 

bın ~ :vaptıQ:ı bir mülik.at 

Opon, 27 (A.A) - Bu sabah
tan.beri Be1ç:ka - Almanya hu
dudu Haw:et karakolunda tek • 
rar aç lııuştır. Oponden hududa 
giren tramvaylar tekrar işlemi
ye başlıyacaktır. Piyade seyriı;e
fer: ba~lamı~tır: 

Otomobillere gelince, bunlar 
Liege-la Calamina yolundan ge
çeceklerdir. 

Almanyadan mal 
getirilebiliyor 

Dün, 250 bin liralık ihracat ol
nru•. lrn:ıı.ierP"e kecl kılı, tiftik. 
keten, Fransaya paeavra, ip, ha· 
lat kırıntısı, kendir, çekirdekli 
kuru üzüm; Yunani.stana balık; 
Romanyaya kestane. çöven. ce
viz ici, fındık ve balık gönde: ;ı · 
miştir. Transi!'vanya isimli Ro
manya vapuriyle de mühim rnik
t.arda mukavva (!elmistir. 

A!manyadan da buıtüO:erde 37 
bin kilo matbaa mürekkebi gele
cektir. Almanvadan diğer bazı 
maddelerin daha getirilt>bileceği 
an!aşılmaktadır. 

, ... ______ Mevsimin süper Filmi \'e mmmm •••;~ 
VİVİANE ROMANCE ve ERİC Von STROHEİM'in 

hariku!iıde blı tarzda yarattık!arı 

CEBELÜTTARIK CASUSU 
ORİJİNAL FRANSIZCA NÜSHASI F1LM1 

R AY Sinemasında 
Senenın "'-· af .. ·-kil ~·- z enru "'ş ederek gi eler, muhasara edilmek· 

te ve ha'.k kütleleri hücum etmektedir. 
İU.veten: .. FOKS JT.iRNAL en ıon dünya \'e harp haberleri 

Bugun sa.at 11 ve 1 de tenziliıUı rr,atineler." 

üyü bir 
Japon va
puru battı 

Tokvo. 27 (A. A.) - 14.000 ton· 
luk President Gezon yolcu vapu
ru Geşima adası açıklarında 
kayaya çarparak batmıştır. 14 1 
yoku ve mürettebat iapon va· 
purlan tarafından kurtarılm:şlar
dır. 
Diğer taraftan dün Hasifosima 

adası a~ıklannda kazaya ui(ra
yan Norvec bandıralı Fauyuan şi· 
lehi kendi haline bırakılını, ve 
doı?u cenuı:ı istikametinde akın
tıvı takip etmektedir. Kaptan ve 
mürettebattan 44 kişi japon ban· 
dıral1 Cifuzimaru vapuru ta; a • 
fından diğer 19 .tayfa da ~iro
mar vapuru tarafından toplan· 
mıştır. 

--000---

Çörçil 'in Nutku 
(B~ tarafı 1 inci sayfada) 

ata intı.uır etı .,Uyiz. Bunları 
buyuk tehliket:r maruz buun· 
dukları aoıkiudir. Bu tehlike -
lere denizlere ııakimiyetıınizin 
rehinesidır. 
Şimdıye kadar filomuz dikkate 

değer muvaffakıyeUer başarını:;· 
tır: 

Dcnlılcri Alınan ticaret filo
sundan tcmizled,Jı.. Al:manların en 
liızumlu lıaro malzemesi ithal et
melerine hemen lıernen kat'i su· 
relte mani alduk. Aiman i.lıra
catın1 filen durdurduk. Alman 
denizaltılarının en az yansını tah· 
rio ettik. 1!.ayn harbinin bize a· 
ğır zayiata mal G1acağından şüp
he etmemek.le beraber muhteli! 
bakımlard:ın Alınan ilmine faik 
olan İngiliz bilırisinin buna da 
karşı kova<:ai!ı kanaatindeyiz. 

Mayndan mü-levellit zayiat .is
tesini okurken hiç bir kimsenin 
cesaretini ka-y-betmemesini, ve 
herkesin şu beş aylık şiddeili 
deniz harbi esnasında İngiliz fi· 
!osunun ~cak 5GO de b'r nisbelin· 
de zayıat Vt!.rllli~ old.w.ifu"'ıı bil
mesini isterim.• 

Müteakiben B. Cörcil İngütere
nin henüz nicin hava hücumu· 
na maruz kalmadıjıııu tetkik et.
miş ve bunun hi" süphesiz insani 
sebeple.den ileri ııelm<!digini, 
zira, nazilerin imtivazlı vazivet,... 
.lerinden emin ohnadıkça taarn.:z 
tehlikesini ıröze alm~dıkla:rını 
ka··-lettiklen sonra söz.lerıne şöy-
le devam eLınistir: 

•- fümdi baska bir sual var· 
dır: Alımanya üze. ine beyanna • 
meler atacağımıza neden bom • 
bcl:ar yağdı.rıruyorıu? Bu s1.1r 
aile bö··le yapmakla iyi yapmış 
alduğumuz cevabını açıkça ve
rebilirim. 

Harbin ba.şlangıcında hemen 
hemen ancak hazır bir vaziyette 
olduğumuz halde ilk hareketsiz 
devre bize bütün kuvvetlerimi· 
zi tanzim ve takviye imkanını 
vermiştir. Ve henüz bütün nıen
baiarımızı da kullanmıs dcğıliz. 
E~e,· kullan>avdık şimdi 1.300.000 
işsiz mevcudu olmazdı. Bu hu· 
susta icabeden bütün tedbirleri 
alıyoruz. Ve her gün büyük 
adımla::la ilerliyoruz. İstikba.lde 
önümüze ne çıkım;a çıksın, te
yakkuzumuza devam ettiğimiz 
takdirde, HiUer'in en iyi kozunu 
şimdiden ka\'betmiş olduğunu 
söyliyebilirim.• , 
Nazır bundan sonra A."manya· 

nın Çekoslovak.yada ve Polonva· 
da vaptığı zulüm ve itisa.flar 
üzerinde uzun uzun durarak, 20 
milyon insanın diğer 60 milyo
na esir onuğ"unu. binlerce tıe
merküz kampiarı bulunduğunu, 
Çek Üniversitesinin ve 2000 ga
zete ve .mecmuanın tatil edildi
ğini, muharrirler, orofesörler ve 
münevverlerin kamplarda mah· 
pus oldu~unu, A.dli ~·ede ve ida· 
re makinesinde kcsnıekeş cari 
bulundui!unu, arazinin yağma, 

halkın eçlı((a mahküm edilmi!; ol· 
du{(unu ve \'Üz binre. cc Çek ış· 
çisinın Alınanyaya sevkedilerck · 
esirlikten d~ha çetin i~.>crde kul
laruldığını söyJ~ikten sonra şöy
le demiştir: 

c- Fakat bütün bunlar Po
lonyadaki zulüm ve itisafların 
yanında hiç bir şev değildir. 
Orada tıedhiş caridir. Her kes 
takibata maruzdur. Şimdiye ka
dar kurşuna dizilen münevver • 
le.in adedi 15 bindır. Yalnız bir 
yerde 300 kişi dıvara çivilen • 
miştır. 

Başka bir verde sarhoş Alınan 
zabitreıindcn mürekkep bir 
l!l"UP bir haı:ıislıanedeki 70 Po· 
lon•·abyı öldürmüştür. Başka 
bir verde içlerinde 12, 13 vaşında 
çocuklar bulunan 13 bin Leh ta
llıllebesi loptaıı öldüriilmüştür .. 

iKDAM 

Gümüşhanede 
şiddetli zelzele 

A manya umen ordusu- Boşuna uğraşıyorlar 
(B(lf1rıakaleden mabat) 

(Başta rafı 1 inci .<al: fada) 
Sivas, 27 (A. A.) - Dün ge

ce s11t 23,19 da 5 son.iye süren bir 
zelZ>e.e olmustur. Hasar yoktur. 

ORMANLARDA KERESTE 
SEFERBERLİGİ 

Sivas, 27 (A. A.) - Orman 
umum mudl1rıuaıi. ıelake-t mın
tat«ı.arında tahribe ugranıı;; köy 
\:e ka.::;aoa.ı.arın yeniaıC.n ıe;:>ıs ve 
teskııı ıcın ic.aketzedelere ve.il· 
mek ıcaı.edcn k;,ıe.;teyı temın 
n:>vcsıvıe uu mıntaka.arın muna
sip mahallerinde devlet işleıme
sı '"~"ı.; ve tabrı.ka kurarak mo
dttn bir şekıldc ıS:elmegı ve ın· 
tivacaıı bu suret.e en ko.ay ve en 
çabuk bir *.kilde temın elmeyı 
kararlaştırmışlır. Bu ma.ksatlıa 
şef Rıd\'an Knrad~man ve şef 
Avni JJi~"C'nin rıvasetınde dbr· 
der kişilik orman amenejman 
ml1hcndislcrind..m mlırekkep iki 
heyet buraya gelmiş bulunuyor. 
Bu heyet.er arı:.arında vaziie tak.· 
simi •·aparil:k bir ırrup Refahiye
nın Kızıl V>z 1Jum1n.ı dağları· 
nı tetkık edecek diaer grup da za
ra, Koyuiuhisar, Mesudiye Reşa· 
dıve ve Kcikit civan ormanları· 
nın etüdıinıi vana.ak Kelkit ca· 
yı üzerinde i ok.,da kadar o.an 
mıntakayı tetki.k ederek işletme 
mıntak:ı.·arına ııöre fab:ikasyon 
işlerinı ikmal edecek.erdir. 

TEBERRÜ YEKUNU 3 
MlLYONU GEÇTİ 

Ankara, 27 - Dün gece Gi· 
resunda bU lı.alif, dıgerı şıdde.li 
ikı zelzele o.muştur. Ayvalık, 
ve Şarkikaralıisaıda da ml1tead· 
dıt sarsıntılar 01r -~şıur. 

Sebin Karahıs~rtla bütün fe
la~etzedeler çadmc.ra yerleştıril
rnı<lerdir. 

Bu akşama kadar Kızılay mer
kezıne yatırılan teberru.erin u
mum.i yekunu 3.03ıl,!r27 liraya ba
liğ olmustur. 

DISARIDAı"l YARDIMLAR 
Ankara, 27 ı A. A.) - F 13.ket

., ... ,, "' ,.:'J,.dım i,.in KaJtlıtede 
terekkw eclen yardım cruııi)eti 
__ _. "'-u v.u.ıuk tarafından 

.. _ ..... ~ı~-ı· -ı.cısJnıj_~l gönaer1len ·biır 
1elnafta fel3.ketıedcler için 1100 
İnailiz lirası gönderildiği bildi· 
rLmektedir. 

Sarki Erdün'de fehame'!.lu E
mir Abdullahın riyasetındeki ko
m ·~e tarafından nıiJ; yardım ko
mitesine 500 lnP.llim lirası gön • 
,.•., ... ~ .... ;eot.;'°" 

• 

Izz ~t Muhittin 
.Apak öldü 

(Baş tarafı 1 inci savfada) 
namtyacal<.l<:rcıır; ibaklan var, 
hız bıle haıa ınanamıyoruz! 
Fakaı ne yazık ki, uzak yakın 

bütün ahoap ve arkadaşlarına 
doı;t ve yard.m etnı uzatana!\~ 
lıemcinsJer.ne faydalı b.r uzuv 
olmayı en başta prensip yapa • 
rak, yıllardanberi uamızda sıh· 
hat doıu ve neş elı variığıle ça· 
lışan, diriinen matbuatın bu ı.e
m.z çocu~u, kcnoi.:.inı ıanıyan
ların kalbınde kapanmaz bir ya· 
ra, dinmez bir sızı b.rakarak ha
yata v~da etmiş ibulunuyor. 

lzzet Muh.ddın Apak 16 gün 
evvel has al:inmıştı. Aradan Ü· 
mitli gunlcr geçmesine r.;,ğmen 
zavallı ı:enç yakalandığı lekeli 
hummadan kurtulamadı. 

nun ter hl.sı"nı· ı"sfı"yor ~:kk:::1~~~llj11~::~n;:~i'ıs~~:"ı~ 
nönünün etrafında. ,·ekpare bir 
granit kaya kütlesi halinde ver• 
leşmiştir. De\'letimi~ sulh "ıç:n 
çalı:;ıyor ve memlel.~tim:z ı.u.l· 
hun mesnctlidir. Bir ıaarruza 
uğramadıkça, daima sulh için 
çalışacağız; Nazi politikası g.b~ 
harpçi, i•tilacı bir siyaset Uıkip 
etmiyoruz. Fakat bize taarruz 
edilirse, istikl.ô.tmizi ve yurdu
muzu, Atatürk ile L.mct İnönü· 
nün, İstiklal HKrbinde, bize öğ'· 
rettikleri gibi, son nefere, soa 
ku~una, son kuru.. .. kadar mü· 
dafaadan asla çekinmeviz. 

(Baş tarafı l inci sayfada) 
sevkiyat.n af(ırlaşmım Aım..r.· 
}ayı Hu.men eş:ytsının naklini 
tacil etırr:ek için dogrudan do.[:· 
ruva mll<:ıahale etmeıl,c sevket· 
mi'ştir. Mevzuu bahsolan eşya, 
son ıti.a11a·r mucibince Alman
yaya to.hs:S edJcn veya evvelce 
satın alınmış olup Rumen istas
yon \'eya limanlarında bekliyen 
eşyadır. Alınanlar ayni zamanda 
Rumen faa'.iyetinin bütün şube
lerine müessir bir şekilde mü
dahale etmek i.'Tlkiinını araşt;r
anak.adırlar. Bu maksatla Al • 
rr.anyaya ·her türlü e;;.va gönde
rilebilmesi ;çin Bükre'}te bir ko
miserlik ihdası derp~ edilmiş

tir. 
Alman sefaretine bağlı olma

dan faaliyette bulunacak olan bu 
Jı.oml.!cr.u Romanya ıstihsalatı • 
nı tanz.m etmek ve Rumen ik· 
tisadiya.ını mümkünse Alman
ya lehinde seferber hale gelinmek 
vazifesile dogrudan dogruya Ru
men hükumeti ile temasta bulu
nacaklı, Fakat ş.mdiye ka<lar 
Bükreşte 'bu şekilde b:r teşebbüs
te bulunulduğu ;ı,;nnedi.memek· 
tedir. 
Söylendiğine göre Berl:n hü • 

kümelı bu ıeklifıere Rumen ef
karı umumiyesince daha kolay 
kabul edilebilecek ve '.:)ovyet teh
likesine kar•ı memlekete emni
,.,.+ Y0rtc-Pk bazi terr:inatı il.lve 
q:msn4 na ·~ıpaıııawoı>! l{u..-4~ 

alman haberlere göre şimdiki 
halde bu proje iki kısımdan iba· 
rettir: 

1 - Siyasi kısım: Almanyanın ı 
garantisi altında bir Rumen -
Rus ademi tecavüz pak .ı irnz?sı: 1 

2 - Askeri ve ikt;sadi kısım: ı 
Romanyada ordunun terhisi \'e 
memleket is:ihs:ılatır.ın, iEtihla· 
kinin ve şimendifer r.ü.liyatı • 
nın Alman kor.trolu altına gir- ı 
anesi şimendifer nakLyôtının kon 
trolü altına alınmak is:enmesin· 
den maksat, maha ili ihtiyaçlar 
nnzan it:bare alınmak şartile, 
Almanyaya çok miktarda nakli· 
yat yapılması için azami rantlı· 
man ıeminid'r. 
SİRKETLER. KOMİSERLİGİ 

TANIMIYOR MU• 
Bükre~. 27 (A.A) - s•efani 

Dolaşan brr şaviaya ıröre İnl{iliz 
Fransız, Amerikan, &Jçika ve 
ııoı~n..ı'3 c;.prmRvPlerile isüven 
Rumen petrol şirketleri petrol 
kcımiserligini tanımadtklannı ve 
bu komiserlifıin verece~i emir • 
!eri tatbik etmiyeceklerini bil
dinnislerdir. 

kiye Haricl,}'e Nazırı da ayni is· 
!ikamette Sofyayı ıkna e..ıniştir. 

Roonany.:ıya bir y.:ı<rdımı ml1es· 
s'r hale get!rrr.ck için Finlar.d:· 
yaya azam sureae yardım etmek 
faydalı olur. Zira bu suretle şi
malde meşgul olan Rtısy:a ve Al
manya Baıırnnlarla mC$gul ol • 
mak için daha az vakit bulacak-

lardır. \ 
Pelit P;ıı isien _diyor ~i :. 
·AL!uka ile mucadeel ıçın ~~y-, 

yar memur olan doktor Clodıus 
Romava gitmektedir ve orada da l 
petrol mevzuu bahsolacaktır. Z!· 
ra İtalya Romanya petrollerinin 
mühim bir müşterisidir ve ne Al
man mu talebeleri, ne de Rus tu- · 
zakları yüzünden kendisinin bu ' 
maddeden mahrum bırakılması
na müsaade etımiyecektir. Filha· 
kika bu meselede de Bedin ve 
Moskova vaz'feyi taksim etmek
tedir. Bir taraftan Berlin te;ıhhüt 
!er istihsaline çalışırken diğer 
taraftan Moskova, m1r.evranın 

muvaffak olmasmı temin için is
tila ile tehdit etmektedir.• 

Japonya ve 
balkanlar 

(Baş tarafı l incide) 
de bırakacağı tesir :n bu müzake 
relerin başLca mcvzuunu teşJul 
edeceğini bıldırmek ted:r. Mu • 
habirin tahmin ettiğıne ıı:öre Al
manya Rw;ya ile Jtponya ara· 
sında bir yakınlık husulüne bü- , 
tün kuvvelile c;zlı:;maktad,r. Çiin 1 
kü bu takdirde Almanvaya Sihir· ı 
va va şimend:ferleri vası asile sev l 
kedeceği endüstri ma1zcmesine 
mukabil Japonyadan iptidai mad
deler ve bilhass• Soycs fasulye-
si alabilecektir. Söyle~dil:!:ir.e gö-1 
re, Japonlar bövle b:r teşebbüse 
giriştr.eiie pek heves etmemekte 1 
ve ,·,,,diki halde A\'TUPa ile mem 
leketle:·i arasındaki münasebetler 
meselesini tehir ederek Uzak 
Şark nüfuzlarını yavmakla meş
ırul olmağı tercih eylemektedir-
ler. • 

DÜN BATAN GEl\flLER 

Nazi propagaııdacılnı, boşuna 
~yor, beyhude yOTDluyor • 
sunuz! Milli '°uru, sizin tahmia 
ve tasavvur edem.iyeceğiıtlz ka· 
dar yüksek olan Türk milletini, 
öyle mektuplarla, beyanname • 
lerle. dedikodulatla Üs•t ve iz. 
liıl edemezsiniz. Bizi birbir:miz
den ayırmağa, aramıza nifak 
sokmağa matuf bütün tc ebbüs
lerinizin akim bldı~ııı, ho.!li 
Türk_ birlii\'ini kuvvetlendirdi • 
ğini görmi..\yor mu!unuz? Bülüa 
propagıındalarınızın menfi neti• 
ce verdiğinin {arkında dc'•il mi
siniz? s:z, Almanya Tiirk dostu· 
dur derken bile bunun ak ·in~ 
Almanyanın, Tü•kiycye düşman 
olduğunu isbat ediyorsunuz. nıı 
zavallı halinin bPkarak propa
ganda le kiliitınızı, Alman dfı,. 
manlannın idare ettii(:ne hük • 
medeceğiıl>i• geliyor. Türki) de, 
efkiın umumiye, gittikçe Alman· 
yanın aleyhine dönüyCTSn, buna 
beceriksiz ve miltt' .... aviz propa • 
ganda.nızla siz y3p1yor.unuz. 
Böylece. kendi nıemleketinizin 
menfaatlerini de baltalılOl'sunuz; 
vatanınıza ihanet ediyorsunuz. 
Dostluğumuzu kazanmnk istirnr· 
sanız bize dü~manlıktan vaz ı:e
çiniz. Bu kodarcık bir hakika· 
ti de kafalannız almıyorsa, ne 
diye propaı;andacılık kurshn 
gördünüz, ne di) e is'ihbarat 
mekteplerinde okudunuz7 İşi a• 
z.ıtırsanız, Türk efkD.rı umumi .. 
ycsi büsbütün aleyhioi>e döne
cek , . ., ku,·vctini efkarı umumi· 
yeden alan hükumet de &i7lcrl 
kapı dıs.rı etmek mecburiyetin· 
de kalacaktır. 

ABİDİN DA VER 

Ri.ıra. 27 (A.A.) - 4,434 tonluk 1 IEiiiiiöiiiiiliiiiiiiiiiiiöiöiiii_wı'ii .. """oiiiiiiiiEGFZöi'i_. 

cEvereme• ismindeki Letonya kendi vesaitile Dovnse vamuya 
vapuru, ~imal denizinde torpillen çalışmaktadır. 
ın4tir. Batan vapurun müret1e- Londra, 27 (A.A.J - Meıisia 

""" ı..... '""' •luuııtır. ismindeki İngiliz balı~çı ı<emlsl 
Amstcrcbm. 27 (A.A.) - Ho • 

landanın 8200 tonlu1'. Mcııft"ln.,.. 
petrol vapuru Dovııs yakininde 
mavna çarpmı~ır. Vapur, infi
laka raj;;men batmamışt:r. Ve 

dün ıı:ece Ramsav yakiıilnde vi· 
raya çarparak iıatınıstır. ız ıtıŞ:· 

den mürekkep müret.cb .. ta kay 
bolmuş ,ııözüyle bakılmaktadır. Bu haber. henüz te~'Üt et • 

memiş olmakla beraber hakika-

1 
ta uvııun olduiiu zannedilmek • 
tedir. Bu şirketlerin mümessi!le- -
ri buırfuı iktısat nazırı Anııel:s- , r 
co'nun riyasetinde fevkalade ola· En çok beilendiği ve muvaffak olduğu büvü.k Şark filıni.. 

rak toplanacakladır. ••---------------•-• 
FRANSIZ GAZETELERİNİN t v t 

TEFSİRLERİ , t 
Paris, 27 (A.A.) - Havas: Pa- • • 

ris ma .lbuatı bugün de Romanya + + 
petrolleri mesclesile meş,ııuklür. İ ( YA N / K ES 1• RE ) •• 

Pertinaks diyor ki: l' 
Fransa Ruımen petrolünü, şim· • + 

dive kadar iki akit taraI.ndan te- t TORKÇE SOZLO ·ARAPÇA ŞARKILI + 
mamen tatbik edilmi!; olan anlaş- l' 

m.:ı mucibince itr.al etmiştir. Ve 
Bükreş lıükumet:nden taahhüt- ı 
leroni tutacağından şüphe ctme
ğe mahal yoktur. Bur.dan başka, İ 
Roır.anyanın bulundul(u tehlikeli 
vaziyetin cie hesaba katılmak. i· 1 

cabedeceği kanaat!ndryiz. 
Bereket vers:.n ki, Kont CiaT>o 

Macaristanın tadil emellerini 
muvakkaten yatıştırdığı gibi Tür 

... .-.~~~~~~~~~~~..-..~·~~·· 
Bastan basa hevecan dolu bir m 0 vzu ... Askın ve şiiri'l terennümü. 
Bin bir gece iilem'.erinin füsunkar sahneleri_. İnsanı gaş~,>den 
nağmeler ve ebediyen hatırası s.Wnmiyecek müstesna bi. şaheser . 

Bugün TAK Si M Sinemasında 
Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler lzzet Muhiddin, Osmanlı hü

kumetinin Harbiye Nezareti mas 
raf nazırlığını ve son zamanla
rında da muhastbatı umumiye 
müdürlü<>ünü yapan 1'1uhiddin (J-.... 1111111111111111111111111 .. 1111111111111111 .. lll ........................................... ~ 
Beyin oıi;u idi. Galatasarayda o- Türkün ateşli sazı." Yakıcı gazelleri... Çıldırtıcı dansl:arL\e süslenen ... Türkiyenin en ~de oku-
kuduktan sonra serbest meslej:ıin yucularının altın seslerınden kudret alan 
cazibesi onu ma:buata kazandır· 
mış, Vakii, Haber, Son Daki- T u·· R K ç E 
ka gazetelerile spor mecrnuala-

~:~~&~~~~a z~:1e1:n~~Jı~~~~!~~: HURMALAR ALTINDA CEM.iLE 
ne yükselmis. gerek gazeteci, ge- • 
rek sporcu bütün arkadaşlan • 
nın takdir ve sevgisini toplamış- n fi lL le- D ;;:dl 
tı.Cenazesi pazartesi günü s.sbah. 6 ~ ~ \QJ © 
saat 11 de Cagalo~lundaki esnaf 
ce:ni,·etl~ri hastahanesinc!en me
rasimle kaldırılacaktır. Kendi
slne rı.ı:ımet diler. ai1esine ve 
gazetec; \'C sporcu arkaı:.aşları
na taz.vet'.cr;m:zi bıldiririz. 

FUTBOL AJANLIGININ 
DAVETİ 

Günlerden~! bütün istanbulu seferber._ Bütün dinliyenleri mestettL 
Bu şaheseri görmiyenle: son ııünlerinden istifade etsinler_ 

Lave: Dünyanın en kuvvetli gözü, en hassas kulıığı olan PARAMUNT JURNAL Renkll M1K1 
Bugün saat 11 ve 1 de renzilatlı halk matineleri.. 

İstanbul Futbol Ajanlığından: -.::mı••••••••••••••••••••••••••••••••••maa Hakerr.lerim.izde.n halük ve ve-: d"" -,. 
fakir kardcşımiz İzzet Muhid - : 
din ,, ~ak'ın edt·biyete üıtlkal \ 
et i~in7 büyük bir teessürle haber 

1 

İstanbul halkının en çok sevdiği, en çok 
alkışladığı nefis filmin 

BUGÜN 
MELEK aldık. 

Havatta biZP saadet ve şatare-
t'n ı:ok kıymetli anlaı-.nı yaşa
tan bu kardesimize son ve :mec
buri vazifemizi yapmağa sporu 
seven ve vapan ark.adaşları da· 
vct ediyorum. 

Cenazesı 29/1/940 pazartesi gü 
nü s3at 11 de, Cail;alo~lunda es
naf ceırrivetleri hastahanesin -
den kaldırılacaktır. 

SINEMASINDA 
f ransızca sözlü orijinal dilde, şarkılı 

BRODVAY GÜLÜ 
BAŞ ROLLERDE: 

TYRONE POWER - ALİCE FA YE AL JCLSON 
Film .. ilave olarnk: 1 F. T R O J UR NA ı, en son dünya ve hulı havadi<leri n 

kı modelleri filmi. Buefın ••at 11 ve 12.45 de tenzilatlı matineler 
FOKS 



lftYA-& 

lstanbul üçüncü icra memurlufundan 
Türkiye İş Bankasına ikinci der«:ede ~i olup ı-raya ~ 

mes1 mukarrer ve Avusturya tabııaamıdan Nikola Medovi.ı;:in ubdei 
lıasamıfunda bulunan - tapu kaydına nazaran t..ıanbu! vilbetDıbı 
Boğaziçi. ve Tarab;va aemti ıneşlıurunda Tarabya caddeejN!e eııki 
J/3/5/7/30/:rl. ve yeni 30/32/34/36 numaralı üc düWn ve kircir otel 
ve birahane De derununda ~ iki masura suyu havi ve •aJI tanfı 
v.apur iskelesinden Büyükdereye giden yol ön ta.rafı lebiderya 've 
Tarabya caddesi sol tarafı İzodor sokağı arkası Baltacı vereaeleri 
hanesile mahdut Sultan Baya.zıt vakfından Tokatlıyan oteli naani
.le maruf mai müştemilat otel: Ehli vukufların verd.i:k'l ri rapo.ra 
nazacm zemin kat ve bahçe cephesi.;argir dıger katlar ahşap o.nıalı: 
ii:tere çatı katı ile beraber altı katlıdır. İci dışı yağ.ı boya ol'ııp deni
ze nazU" '.iki oephesinde baJı:onlar.a müzeyyendır. Elclı:trik, Jwo. 
ciiı&, sıcak su, Asansör tesisatı vardır. 

ZEMİN KATTA: Süveleri mu.;anna menner ve caınekimh met. 
bal ltapw;u ve zemini ınenner dö.,eli methal ortasında üç metre ar
&ında baba:.rında madeni iki heykel ım.ısann'a demir korlruhıklu 
ve üstü waağaç köpeşteli mermer merdiven aall; tarafında zemini 
-.rami.it ç5ııi dö::•eli mücella doğcama pirinç parmaklıklı ııiııe ve 
içinde yerli kasası lnrhınan yazıhane ve te.efon odası merdiven al
iın<ia bir tıelefon santral mahalli me; diveırin her iki t:ırafındaki d.t
varlarda somaki mermer çerçeveler arasında üç kesme ayna ile 
.lii&'ü methal ve methalin sol taraiında zeminı seramik çini döşeli ahşap 
rağlı boya müzeyyen tavanlı (pateiCI'i) salonu diğer kısımlara :oe
mini çimento tavanı volto kemer içinde ahşap boyalı demir pannak
bklı w gişeli )"e?'.i dolaplar denıir saQtan su h.azinesi ve yerli railan 
okın levazım anbarıdır. (Otel matbahın<la): 2/4 eb'adında üstü de
mir ıskaralı ve raflı ve iki tarafı demir çerçeveli camek&ııla arinal 
~ııaııı havi ekmek ve pasta fırını ile a~a balık pişirmej(e mah
IUS fırın ve bula. ık kazanı ve bulaşık ıteknecı Jerli vuz dalap.iarı ve 
et k..yım~a mahsus tezııab ve pasta imalat kı<nıı üstü m<mner di>
.. li tezgah yerli ahşap do:<ıplar, ı'erli pasta imalat makineJerile 
aynca mail teferrüat dondurma imalathanesi vardır. 

(ASANSÖR DAİRESİNDE): içinde (İstiııler) markalı maa di
-.rıo asansör makinesi ve teferrüırtı mevcuttur. 

(KAHVE OCAGINDA): Yerli iki aynası bulunan büfe mahalli 
\"e ayrıca l<.atlııra çıkan ahşap servis merdiveni bahçeye ~ır kı
mnda iki he.8 bir kalori!er daiı esi araları camekiııı bölmeli çamaşır
hane bir adet büyük kömürlük vardır. 

(lılÜŞTEMILAT): Bahçede cepiıEsi Marsilya tuıtlasile yapılmış 

lıı:mde üç adet fsyaııs lavabosu olan amele soyıınma mahalli ayrı
ea bir boyahane zemin çini döşeli ve içinde yerli makineai bu
llwıan bıçak, çatal, ıemızleme mana..ı'ı ve bir atOlye ve elEktrik tev
ziat mahalli ve yerli elektrik tablobarı ve bahçede ahşap küçük bir 
ayazma ve büyük bir sahranç ve ahşap merdivenle çıkiıan mahal
linde iç içe ııerme bir marangozhane ve ittisalinde üstü ııalvaniz ori
ul iki~a!i.arı büfe mahaıli balı#'nin Tarabya cephesine .nazır kıs 
mı ah.şap camekanla meslur ve bah~e ayrıca alışan bir şano var 
dır. Bahçenin bu kısmından mozayık merdivenle inilerek Tarabya 
cıadües.i.ne çıkılmaklüdı.r. Bahçenin iıst setinde incir ve k.ıımilya ve 

.sair eşcan havi olup büy\ik ve .k.irik .su hazinesi ohıp arka solı:a 
la çıJuJ.ır kapusu da mevcultur. 

(BİRİNCİ KAT) Hol: İki tarafı Uıras ortası açık zemini mücellA 
meee döşeme ve musanna demir korkuluklu. taras mahaJinde mücella 
kestane süpiı.rl(elikl:i ve tavanı l<ar~on pıyerle süslü küçük bir oda ve 
m.thalin sağ ~afında zemin! m<!rmer döşemeli bir koridor üıerin
de bir asansör mahalıi bir servis merdiveni bir ofis umini seramik 
çini döşen ve içinde fayans lavabo iki adet suvar ve alafranga hela 
aynca kadınlara mahsus bir hela ve bir adet komple banyo dairesi 
ve dokuz oda ve camekanla ayrılmı.ş kısımda iki hela bir komp•e 
banyo dairesi ayrıca iki salon sak.nların zemini müoelJ.a parke oda
lar (Lineleyan) döşelidir. Birinci katın sol t.?.rafı: Zemini mücella 
meşe döşemeli camekaruarı kesme kristal süpürgelikleri keza mü
cella kest.ane, tavanı (kotopiye. le) müzeyyen cepheye nazır caıne
lılı.n kapılan mihver üzerinde döJJ.<:r büyük salon ile it.tisalinde dı
varları cesim vağlı boya tc;.ololarla mefruş ve; ll:iıH.lt: j .. c:::;:,.ı.uc •y .u.ıı. 

buyük yerli bü1esi ve çalgıcı mahaLi bulunan cesinı. yemek sa!onu 
\1:t:i:J11al;..-.c}_. ~~el. J'Wll bllt&$'l bulu.u ... D lkl &CL~d.fl.11 (OfU:;) mahalli ye
mek ve istirahat salonl;nı arasında zem.ini me1mer dıvarlarında 

yerli somaki mermer çerçeveler için<le kesme kristal aynalı koridor 
ve iki salon vardır. 

İKİNCİ KAT SAG TARAF: Bir asansör mahalli bır servil< mer· 
divenı bir ofis ıki helA bir komple banyo dairesi ve koridorun bir 
lı.ısını camekanla bö,ünınüş olup iki soyunma odası ve ııyrıca iki 
adet oda olup tarafı bir koridor üııerin<le iki oda biı' komple banyo 
dairesi ve sofaya tesadüf eden kısımda üç oda ve bir banyo dairesi. 
(UÇUNCÜ KAT): Bu kat ikincı katın ayni olup bu katta iki banyo da 
iresi eksiktir. (DÖRDÜNCÜ KATJ: Üçüncü katın aynidır. 

(BEŞİNCİ KAT): Bu kısım bir sofa ÜZ"'..rintle 7 oda olup sol tara
b üç oda ve çamasır kurutma mahallinden ibare\tir. 

Sahası: Heveti umumiyesi 2784,00 metre murabbaı ohıp bundan 
G07,00 metre murabbaı üzerinde otcl binası inşa edi.miştir. 

KIYMETİ: Ehli vukuflar tarafından mezkür gayrimenkulün ta
mamına (150900) lira kıymet takdir edilmiştir. 

1 - İşbu ı:ayrimenkulün 2001 numaralı kanuna tevfikan pa
raya çevrihncsine karar verilmiş o'.up İstanbul Üçüncü icra Menıur
lnjiunca tanzim edilen açık arttırma şartnamesi mezkıir dairede 
berkesin görebileceği mahalle l/Şubat/~10 tarihinden itibare'n talik 
edLmek SU!etiyle açık bulundurulmaktadır. İlanda yazılı oianlar
dan fazla malümat almak istiyenlerüı i~bu şartname ve dairemizin 
938/~l 70 numaralı dosyasını -tei.kık için memuriyetinıiıe mür~caat 
et.melidır. 

2 - Satış ı>esin para i•edir. Arttırmaya iştirak için mukadder 
loymetın yüzde 7 1/2 nisbetinde pey akçesi veya m:lli bir han.ksnm 
teminat mektubunu tevdi etmeleri lazundır. 

3 - ipotek sahibi alacaklıla; la diğer al:ikadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını ve hususiyle 
faiz ve masarife dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren 
yirmi l(iin ı ··inde evrakı müsbitelıeriyle birlikte m<>murivetimize bil
dirmeleri kabeder aksi halde haklan tapu sicilleri ile sabit obn.ıdıkça 
6atı$ bedelinin paylasmasından haric kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmıya iştira!r edtn•er arttırma şart -

l-IAZRET/ 

M M 
Bızanslılardan ı;ikiıyetçi olan 

(Cerba) ve (Ezrah) beldelerinin 
haikı da, Resulü Ekrem Efendi
mue murahhaslar gönderdi.er. 
Senede yüzer a.ltın vermek mu
kab.linde, himaye talep e.tiler. 
(Dümetül-cendel) Hüklımdarı 
. (1''Jtider l de vezirini ııönde=di. 
H' r sene vergi vermeyi kabul e
derek, islit.m tabiiyetine Jıirtli. 
İslam hükıimEtiııin kazandığı 

bu parlak muvı',,ffakıyet.er, (Ta
if) halkını da tedhiş etli.. Fakat 
Hat rlardadır ki, (Mekke) nin 
1ethiııi müteakip (Taif kalesi) 
muhasara ediı.miş .. Fakat, on beş 
ııın süren bu muhasara matlup 
elan neticeyi vermeyince, müna-
11in bir zamana talik olunarak 
kalenin zaptından vaz ııe~i.miş- 1 
~ O .zıımandanberi, is!Am iUemi-

·ı ' 'k tlfl . .i. 133 
nln ortasında yaşıyan bu müş
rik kalesının hdkı (Tebük) ıı;aze
sına gid<>n miısiüman ordusunun 
azamet ve satvetini duyar duy -
maz büyük bir korkuya kapıldı
lar. Gazadan avdet eder etmez, 

1 Resulü Ekrem Efendimize mu
rahhaslar voJadılar. Bu murah
haslar, kale kapılarının analı -
tarlarını teslim ettiler. Ve bütün 
kale halkının is!Aıniyeti .lwbul et
tiğini bLdirdiler. 

(KABEl NİN T AR1Ht 
Günler pe<-tikçe, islfuniyetin nü

fuz ve hakimiyeti, hudutlarını 

l'Cnişletiyordu. Ve bu ııeniş ha
kimiyeti idare etıne-k için, yeni 
tedbirlere ihtiyaç baş gösteriyOl'
dıı. 

G R • p • N 1 1 
Baş, Diş, Nezle Nevralji, Kırıklık 

Grip, Romatizma ve bütün ağrılan 

Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 
. . . • : •. • -:-' " -~~ • .·::.:~:>-.• .. •. :of" ,.•., • .T '• • ',~':.-
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Sıhhat ve 
Güzellik 

••ilam ve gUzer 
Dişlerle 

Sağlıam ve gilııel dişler de 

Radyolin 
ile temin edilir. 

Dişlerinize 
çok dikkat ediniz. 

Bazaıı en iistad doktorlıarın bile sebep ve nıen_-;eini bulıa:ınııtl:ıklan 
bir hastalığın diş iltihabından llıeri geldiği pek çok tecrübelerle an
laşım.ıştır. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa 

RADYOLi 
B LJ CAZ 1 P kullanarak dişlerinizi koruyabilirsinız . 

O E G i Ş i K L i ;i---Sinema 
Ankara Radyosu 

uALGA vzmn.ucu 
TA.Q. lt,n -.111911.., il ıı:w. 
T.A.P.31,Tta. Hll&•. H&w. 

lUt & 111 it& lJI .... 

:mede pıın;esı, 5 - Adolf Gruııow 
Berlin- Viyana vllt;ı., 6-Brahms: 
Macar dansı., No. 17. 
18~ Program, ve memleket 

ııaat ayan, 18.05 Müzik: Radyo 
caz orkestrası. 18.30 Çocuk saati. 
18.55 Serbi!llt ı;aat, 19.10 Memle
ket r;aat ayan, A ians ve meteo
roloji haberleri, 19.30 Türk mü· 
ziği, Calanlar: Fahire Fersan, 
Reşat Erer, Cevdet Kozan. 

1 - Ki1rdilihicazkar peşrevi. 
2 - Arif - Kürdiclıicazl<ar şar
kı: (Niçin terJreyleyip gittin), 
3 - Arif - Kürdilihicazkar şar
kı: (Bais figanı na.leme aşk ip
tilasıdır). 4 - Arif - Kürdilihi
caıkar şarkı: (Sırma saçlı yare 

BIJll 
O. Braaıılle'iı 

iki fot11111fı 

YALNIZ 
7 G0ffDE 

OLDU 

28 2. kanun Pazar 
12.30 Program, w memleket sa

&t ayan, ı:ı.a5 Ajunıı ve meteoro
loji heberleri, 12.50 Tür.k müzi· 
gı: Saz eseıı.eri, Çalan.uır: Kanun 
Vecıbe. Kemençe, Fıahiıe Ferı;an 
Kemençe Ruşen Kam; Tanbuı·, 
İzzettin Ôltte. 13.10 Türk müzi
ği: Seçilmiş piyasa şarkıları, Ça
ıanlar: Kemal N. Seyhun, Cev
tlet Çağ}&, Şerif İcli, Hasan Gür. 
Okuya.n: Müzeyyen Senar, 1 -
Salahattin Pınar - Hüu.am şar· 
kı: (Gecenin mit.emini), 2 - Sa.
lfilıattin Pınar • Hüzzam ıarllı : 
(Aşkınıa sürünsem), 3 - Şiikrü 
Tunalı - Hüzzam şarkı: (Ay i>
ııerken), 4 - Hasan Gür: Kanun 
taksim{, 5 - Sadettin Kaynak -
Hüzzam şarkı: (Ley;&), 6 - Kar
cığar türkü: (Benliyi aklını ka
r~kbn\ ı ~ ~n/14 ~o 'l..l-ü.-W. • 

Küçük or.lrestra (Şef: Necip Mı
kın), 1 - Alols Paehernegg : 

kim haber versin), 5-Rakım ef. -----
-. Kür?il.ihicazkar .şarkı: <0em: Bu ınaıııımayacak gibi ııanıoı 
dim hiç ona kimsin), 6 - Arıf f kat 
Bey- ~ürdilihicazkar şarkı: (Dü- r EaCRıısE EO\M\l 
şeı- mı f8lllll3>· , 6\ZZ~A~T .!T~~u __ _. 

2 - Okuyan: Semahat Özdoen-
ses. Ancak bir hafta zarfında, bin-

1 - Şevki Bey - Hicaz şarkı : IJerce kadın buru~uklarından 
(Demem cana beni yiıdet), 2 - kurtuJdular ve birkaç sene ,cıenç-
Bimen Sen - Yegah şaılu: (Ne :WOtileı.. Clktınizi •kendi tabii ve 
ııfilün reıı;ini ıııevdim), 3 - Bi- kıymetli gençlik unsuru olan cBİ-
men Şen - KürdLi H. Ş:ırkı: (Gö- OCEL• cevherile canlandırınız. 

Cildiniz hemen tazelenip ııenç
leııecektir. ·BİOCEL• Viyana Üni
veı·site profesörü Dr. STEJS
KAL'in kesiidir !ti, ha:lihazu·da 
cild unsuru olan pembe rer.kteki 
Tol.alon kreminin terkibinde mev
ell'ttur. Her akşam yatmazdan ev- ı 
ve! tatbik ediniz. Siz uyurlren cil
dinizi besler ve l(endeştirir. Gün
düzk!r için de yall;sız beyaz renk
teki ToJoa."on' kremini kullanınız. 
Birkaç ııün zarfında, siyWı ben
leri eritir ve açık mesameleı·i sık
la>tırır. En sert ve en esma bir 
cildi yumuşa.tıp beyazlattırır. 

Hazin vals, 2 - Puccini: Madame 
Butterfly, 3 - Fritz Köpp: Yaz 
akşamı Suitl, 4 - Rich. Heuber
l(CI': Şarkta isimli suitden c;eş -

zümde sev<iill'im nuru emelsin), 
4 - •••..• - Nikriz türkü: (Ara-
dım ııece ııündüz seni her yer
de), 20.15 Konuşma (Türk tari
hinden sayfalar). 

namesini ve dosyayı o.kuınuş ve lü::unı.lu nıalUınatı alıİııs ve bunları 
t..o.maınen kabul etmis ad ve itibar oru.uul'lar. 

5 - Meı>kür ııayıimenkul ~/Mart/lt'tU tarihine tesadüf eden pa
zartesi günü saat 13 den 15 e kadar İstanbul Üçüncü İcra Memur•u
f(unda üç defa bağrıldıktan soıı:ra en cok arttıra.ıı.a ihaıe edfür. An
cak arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüz<le 75 ni bulmaz ve 
satış istiyenin alacağına rüçlıani olan diğer alacaklının alacağı ll'l€C
muundan fazlaya çıkmazsa en QOk arıtıranın taahhüdü baki kal
mak ı;aı. tiyle açık arttınna on beş gün da.hıı temdit edi.ıerek 19/ ı 
Mart/940 tarihine rast.lıyan salı günü s.ıat 13 den 15 e kadar İstan- 1 

bul Üçüncü İcra MP..ınur.uğunda uttınnıya devam editerek isou aa· 
cağın rüçhani olan diğer aiacaklının aı.acagı mecrnuunu geçmek .şar
liyre muhammen kıymetin yüzde 75 inı bulmasa dahi üç defa lıağ
rıldıktan soıı:ra en çok arttırana iliale edilCC€ktir. 

6 - G:ıy. inıenkul k.endisinoe !hale olunan kimse derhal veya 
vedlen mühl.et içinde µarayı vcımezıoe ihale kar.aı fesholııruırak 
kendisinden evvel en yüksek 1.1eklifte bulunan lumse}"' arzet.miş o:
dujiu bedel il" ahııai:a razı olursa ona, razı ohnaz veya bulunmazsa 
hemen on beş ıı;ün müddetle arttırmıya çıkanlııı en cok ar.tınma 
!hale edilir. İki ihale ar~sındaki faık gC<,,-en ı:ünler için yüzde b~ş
ten hcssp -0hınacak faiz ve dif:c.r zararlar ayrıca hükme hacet kal
maksızın Jll{"Jlluriye .iınizce alıcıdrn tahsil olunur. 

.:,..; .. - "'..; ... -.· . -. 

İTİZAR; Haceacı Zilim adlı tef-
rikanıızı 'bugiio koyamadık özür 
dileriz. 

-~; .. --· ·- _,. ~ 

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TEL<raAF Basmıevi 

DOKTOR =ı 
Feyzi Ahmet Onaran j 

7 - Alıcı :ırtlırma haricinC:.. olı:ırak yalr. ı..: 20 se'l'IP.lik taviz be
deh ile tapı: ferağ harcını vermiye mecburdur. Müteraldm verııi
J.er mülec·akim tan.züat ve teııviriye ve teıliı.ive re>minden mütevellit 
Belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ai~ ~lmayıp sa-
tıs bedelinden tenzil o1unacaktır. Mczklır gayrimenkul Istıuıbul ü- ı 
çüncü İcra Memurlugu odasında i.iıbu jjanda gö3terilen ve a ': art
tırma şartnamesinde vazı.ı şartlar dairesinde sa\ılacaf:ı ilan olunur. 

!23852) 

Cll~• •• lllınriT• ..ıııeıııaaw 

Puı .. llar~ lıer ~n 1&Mhlaa 1 
&lı:f&nıa kadar 

Adrn: Babı•U C'af•.follu 
rolı:a111 kitnl1'de No. t3. Tel. ı:ım '. 

Bu ~d<>n 'llnıak fu.e'~ Re
.suliı Elc.-em Efe~ i2 id,.ıı:i teş
kili-.t vücude ~etiriyorlar .. İsl§.m 
h .. kmıi:ıetuıın c·.~, o.du~ yed.e
ri', daiml idare meınurları ,qör ... (\e
rı • arlardı .. Bu memurlar, giıtik
•rı beldelerde "e kabi ler nez

dinde islam büküm.,tinin manevi 
şahsiyetini temsil edivorlar, (Hür
riyet, adalet, müsavat) esasları
na müsteııid bir idare sistemi 
ile halkın refah ve sükun idr.de 
ya•amasını temin eyliyorlardı. 

nıan oım.zıarsa, onlar da (Ka
be) i1e alikalarını ke•cceklerdl. 

Kabe, artık yalnız eh i i:;Jfmıın 
(mabed) i olrou "iu. Ve bu da 
hem <müsliın) lcr ve hem de 
(mü ;rlk) !er tarafından pek ta
bii görülüyordu. 

Asırlardanberi devam edip ge
len rivayet ve an'anelere naza -
ran, Kah<'yi ik'nci defa bina ve 
inşa eden zıtt, Re6ulü Ekrem E
fendimizin en büyük ceddi o -
lan (İbrahim Peyge.ml:er) di ..• 
Bu penıamber de, yerleri ve 
gokleri yaradan, ~erik ve nazi
ri olmıyan, tek ve e~siz bir (ma 
ılmd) a inanmı.ştı. Ve o mabut 
nA!!lına yaptığı binaya, halkı zi
yaret ve ibadete t~vike çalış -
mıştı. 

nı es~lanı müstenitti. Bu mü· 
naseoot dolayısiledir ki, (Haz -
reti Resulü Ekrem) ile onun di
nine salik oloıı müslümanlann, 
(Kabe) yi bütün man.asile be -
nimsemeleri, en tabii bir keyfi
yetli. 

1 

. . 
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btanbuı Üçüncü icra Memurluğundan 
Bir borçtan dolayı birinci derecede ipotek olup paraya çevrilme

si mukarrer Nikola Medoviçin uhdei tasarrufunda bulunan ve tapu 
kaydına nazaran İstanbul viiayetinin Boğaziçi ve Tarabya semti 
m~hurunda Tarabya caddesinde eski 284/286/104 ve yeni 288 m.ıma--
ra ile murakkaın saj! tarafı nım ki'.isesi sol ıal'Bfı Madam Roza w 
hazan Almanya sefarethanesi bahçesi ve arkası Y eniköye giden yol 
cephesi Taıabya caddesiylıe mahdıMt Sultan Bayaz1t vakfından tat
lı suyu havi ote1': Ve deniz kısmı oark hallinde bahee ortasında ve 
arkasında koru;uk ve büyük arazi ile müştemili>t ve bodrum km 
karırir di~er katı ahsap (Sümerpalas) nanıiyle maruf otel: 

Ehli vukufların verdikleri rap0ra nazaran: 
(BODRUM KAT): .Münh~t arazide inşa edilmiş oluo kargir kn. 

ta odunluk, kömürlük ve sair depolar o.lmak iU.ere beş kısım !Ile'VC .. 

tur. 
(Z~N KAT): Zemini serami.\ cini ve kısmen methal ciheti 

mermer döşeli ve etrafında ilti camekan, doğrama, kapucu mahalli, 
bu•unan ve ahşap kolonlar üzerinae büyük bir salon, buradan came
kanla bölünmüs deniz cephesine nazır ·kısımda ııernini mücella par
ke döseli ve cameka.ııia aynlmışkısımları havi bi.iyük salon önün· 
de ahşap korkuluk.u taraça, bu salonun sağ tarafında bir koridor üze. 
rinde bir hela bir asansör mahalli üç oda hi · matbah diııer bir helA 
buradan ayrıca yemek salonunıı geçilir. Bu salonun .asma katında 
bir orkestra mahalli vardır. Sol tarafıııda bir koridor üzerinde zemi
ni seramik cini d~şeli bir ofis bir banyo iki hela üç salon 
iki oda bır hol üzerinde bir oda, bir banyo ve ayrıca iki odadan ıha. 
rettir. Büyük salondan karaağaç merdivenlıe birinci ltata çıkılmak
tadır. 

BİRİNCİ KAT: Bir hol ve ayrı_ca dar bir koıi.:lor üzer.inde iki ta
rafh yedi oda ve ayrı bir dai.e olarak iki he!A bir banyo ve yedi oda 
hohin karşısında ise bir oda vardlr. Birinci katın sıığ taran bir ko
ridor ürerinde bir banyo iki hela 14 oda ayrıca ikinci kata çıkan 
bir ınEI'cliven vardır. Bu katın koridorlarının zemini (İksi.olli) 
ve oda.arın zemini Linezyon döşelidir. 

İKİNCİ KAT; Bir koridor ~rinde a'Jıtı oda ve bıı:rıyo mahalli bıı 
he.lA dığer bir banyo ve ayrıca on bir oda mevcuttur. Bu lasıındl 
kalorifer tesisatı tecdıden yapılmış O:up kısmı dahiliyesi de tamir 
edilmiştir. Katın sal:. tarafındıı on oda iki helil bir banyo dairesi 
mevcut olup bu kısım harap ve metrüktür. 

ÜÇÜNCÜ KAT: Taksimatı da:ıiliyesi ikincikatuı ayni olup met. 
rUk ve tamire muhtaç bir haldedir. 

MÜŞTEMİLAT: Bahçede 2JeJI1iıri mermer döŞt'Ji ve ocaklı ve bu 
camekanlıa mestur maa teferrüat li.-n<ın;uk ve eeoheye ayrıca yolu 
olmı iki kat hane mevcut olup, 

ZEMİN KAT: Odunluk ve kömürlük birinci katı bir sofa üze
rinde iki oda bir hela bir kat üzerinde karııir ga:raj <?'\rafı dıva.rl:a 
mahdut iki kısımdan ibaret tenis mahalli deniz cephesı dıvar ve 
üstü parmaklıkla mahdut o:up büyük met.hal kapusu i.ki tarafında 
küçük birer kapucu od>sı vardır. 

SA.HASI: Büyük otelin sahası 2000 kargir garaj 11 O müştemiJ.al 
hane 90,0 ve limonluk 120 metre murabbaı fuıerlne mebni heyet! 
umunıiyesi senedinde muhaxrer hudu·t dahilinde olarak tahminen 75 
dönüm miktarındadır. 

KIYMETİ: Ehli vukuflar tarafından ınez,kfu gayrimeııJnfrü.n ı.
ınamına (90'000) lira kıymet takdir edilmiştir 

1 - İşbu gayrimenkulün 2004 numaralı kanuna tev:fi.kan par .. ya 
çevri.Jm<>sine karar verilmiş olup İstanbul Üçüncü İcra Memw·:ıu
ğunca tanzim etli.en açık arttırma ~artnamesi mezkür dairede lıer
kesin görebileceği mahalle l/Şubat/940 tarihinden itibaren 938/5170 
numara i.e ta.tik. edil.m<?k suretiyle açık buhıudurulmakta<lır. 

2 - Satış peşin para iledir. Arttırmıya İJitirak icin muka.ldtt 
kıymetin yüzde 7 1/2 nisbetinde P€Y akçesi veya ınilli bir banlur 
nın 1.eıninat mektubunu tevdı etme:eri 15.zımdır. 

3 - İootek > •hibi alacaklılarla diğer aliılrndarlarııı ve irtifalt 
hakkı sahiı:ıl.eriniıı ııayrimelrul üzerindeki haklarını ve hususiyk fa. 
iz ve masarife dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itiba.en 20 
ı.~" ,,,..uc "V•<ı.ıU muoblLeleriyle birlikte meınuriyelinıize bıl<lil'
mel«rı icabcd<>r aksi halde hakları tapu sicil.lıerl ile sabit olmadıkça 
paylaşmadan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artıırmıya iştirak ~er iaittırma ~ 
namesini ve dosyayı okumuş ve lüzumlu malfıı:ıı•tı aimıs ve burJ.-..n 
tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Mezkıir l.'ayrimeıılnil 4/Mart/940 tarihine tesadüf eden • 
zartesi l(iinü srutt 13 den 15 e kadar İstanbul Üçüncü İcra Mcmur
luf;unda üç defa bağrıldıktan sonra en rok arttırana ihale edilir. :\o
cak arttırma bedeli muhammen kıymetin yfu:de 75 ni bulına<lığı 
takdirde en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiy le açık arıt~ 
ma on bes gün daha temdit edilerek 19/Mart/94-0 tarihine rastlıyan 
salı ııünü saat 13 den 15 e kadar İstanbul Üçüncü İcra Memurlu· 
j!unda al'ttırmıya devam edilerek muhammen kıymetin yüzde 75 nl 
bulmasa dahi üç defa bağrı.ldıktan sonra en çok arttırana ibate e<l~ 
lecektir. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derha'l veya ve
rilen mühlet icinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak ken· 
disinden evvel en yü~k teklifte bulunan kimseye arzetmiş olduğu 
bedel ile almal!a razı olursa ona, razı olmaz V6f!a bulunmazsa he
men on beş gün müddetle arttırmıya çıkarılıp en çok arttl'l'an& 

ihale edilir. İki ihale arasındaki fark JıCQcn günler için yüzde 5 
den hesap olunarak faiz ve dij!er zararlar aynca hükme hacet kal
maksızın meınuri•-etimizce alıcıd11n tahsil olunur. 

7 - Alıcı arttırma haricinde olarak yalnız 20 senelik taviz be
deli ile tapu ferağ harcını vermiye mecburdur. Müterakim vergiler
le müterakim tanzifat ve tenviriye ve tel1iıliye resminden mütıevellit 
Belediye rüsumu ve müterakim vakıf icırresi alıcıya ait ohnayıp sırtle 

Resulü Ekrem Eirndimi,, •cv
;rili viJ!eni Hazretı (Ali) yi de 
(Mekke) ye ııönderdi. (A:i) , al
dı Ilı emir ve talimat mucibin~ 1 
orada bir bevanname neşrettı. 
Artık IMüs:rik) ler - yani (eh-

1 
li kitap\ olınıvan putperestler -
(Kabe) yi ziyaret ve tavaf ode- • 
miyeceklerdL Fakat, R sulü Ek
rem Efendimizle ara!aruıda ahit 
ve misak olanlara muayeyn bir 
müddet'.e mühlet verilmişti. Bun
lar, bu müddet zarfında uzaktan 
Kabeyi tavaf edecekler" Bu müd
dıeWı hnaınından .sonra, miislü • j 

(İibrahim) in mabut telakki
si ile, onun necli kerimi olan 
(Hazreti Muhrumned) in ( zatı 

üluhiyet) hakkında bildirdikle
ri arasında hıçbir fark mevcut 
değildi. Bı:;ıa binaen, (Dini İs

lam) ile, İbrahim peygm1berin 
vuett..iği (D:ni Halilullah), ay-

(Müşrü:) lerc gelince... (İb
rahim) in dini zeval bulduktan 
sonra, ibaı;Uı (Kureyş) kabilesi 
olmak üzere, di~er Arap kabi
leleri, putperestliğe sülfık et • 
mişk>r.. (Kabe) yi fuzuli yere 
işgal ederek, kendi (Put) Jan
na mabet ittihaz ey !emişlerdi., 
Bundan dolayıdır ki, Resulü Ek
rem Efendimizin en büyük ve 
mukaddes gayelerinden biri de, 
(Kabe) yi, müşriklerin elinden 
istirdat etmekti... Nihayet, bu 
l(aye tahakkuk etmişti. Mekke, 
İslamların eline ııeçmiş,, Kabe 
anüşriklerden istirdat olunarak 
putlardan tathir edilmiş.. (İbra· 
him Halilullah) ın bina ve inşa 
ettiP;i (Allahın evi), müslümıan 
dininin en büyük mabetli olmak 
§erefini ihraz ey }emişti • 

' ( Ar1:4Sı tıu) ı 
bedelinden tenzil olunacaktır. 

Mezklır ııavrimenkul İstanbul tl' çüncü İcra Memuduj!u odasın
da işbu Hôn gösterilen ve açık arttırma şartnamesinde yazıb 
eıırtıar dairesinde satılacalı ilan olun:ur. (23852) 


