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Alman ! lngiltere, 
kömiirünü müsade
reye devam edecek 
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BI TAR AFLARI 
MUTAZARRIR 
EDEN HARP 

Alman kömürü 

yüklü altı İtal-
yan var-ı·ıru Ro

terdamdan ha .. 

re ket 
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na on kur şzamy 
SATIŞLAR DÜNDEN iTİBAREN YENi FIATLARLA 
YAPILMIYA BAŞLANDI, PiYASADA ŞEKER BOL 
Fiatlan daha fazla arttıranlar cezalandırılacaklar 

Dün sabah saat 11 de ikt~~at Vekaletinden Türk 
11Cker fabrikalan şirketiue gelen bir emirle •ekerin 
kilosuna 10 kuru zaınınedildiğl bildirilmistir, bu 
emir ayrıca radyo ile de iliin cdihni•til'. Fiatlara 
zam eıfilml'lli i ı;ehcbi, alakadarlar. t,;..afından bil· 
dirildiğine ı,:öre, pancar fiatlarınm yiik;eltilmesine 

1 
mecburiyet cörlllmeal ve hariçten ııelen ınaddeleria 
de pabalılanmll.f>ldır. 

Şeker firketi selen lıu emir üzerine derhal r ... 
Jiyete ııc~erPk bütün depo ve malazalardald ııelrer 
stoklarının tespitine baslanmı$hr. Bunun i(in de 
elinde şekeri olan bırrkes beyıııuıame vermlye mee-
bur tutulınuştnr. (Arkan 3 üncü sayfııdıı) 
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S ov yet le r in ileri Eskı lngiliz 
Amiralleri 

Almanya, lı•ndiain'" 
lıizm•t dmİy•n bitaraf
ları ha tıiin yeni zarcı• 
rcı ıokayor; Almanycı

Jcın ilor/acın •:taraflar 
ucırdır. Amma, Alman
yanın :ııaferini idiyen 
bitaraf yolttar, 

etti 
Roma:, 4 (AA,) -iugUız dcnız 

ontrolü haltkmıdak 1taly= pro
testosunda Alman kömürüne 
karşı aıııbal'20 .ta~b'.ıuııe dair olan 
kararın g<l')'r:ime:;ru ınatıiyet.i ve 
vElhameti kaydedilmekte, İtal -
yaya ait kömürün İtalya için ha
yati bir ictıb.> tek&tül etti~ bil
dirilanekıte ve İnııiltere tarafın -
dan verilen kararın İngi!tere ile 

f,qi!ıerenın en bfL~iik Harp yem ilerinden Nelson-:__ __ ha re k aA t l du rdu 
'ıalva ra a 16 NIDaO l~ tan 1 

• 
iş başında 

r:hlı an·ıaııma lk! tarif ve tayin D k 
~~~~~ri:!a~~ei~~~~~ animar a jvı· borg mahalle1erı·nde şı.ddetıı· 
ye düş(irecek ma:tıiyette oklu.<ıu 

il~:ı:ıi:::~t~~~funetinin vazi· hududunda muharebeler devam ediyor 

Mütekait filo ami. 
ralleri tekrar fili 
hizmete alınıyorlar 

Londra, 4 (AA.) - Baıhri~ Ne
zıııreUi, bımdarı böyle filıo AmitrU. 
mrun bydıhııya.ı şaıtiyle va:ıi~ 
fede kalıacaklarmı vıe evveke 
1ıelkıaıfa:l ~ olanların da fili 
blııımete alınacalalarmı bild!r
nıiiCir. iBu karar üzer ine, Ame
rıd Hıeory Olivft, Sir Oımond 
DEtrodl, Sir iRQııu- ~s, Sirı 
JıreectrKilı: Fielıı w Sir Regina.ld 
Tyrw.itJt teiltl'tiır :ş başMıa gele
celltledir. 

Yazan: ABiDİN DAVER 
fE5) u harbe, bltaraOan 
lg) mutazarrır eden harp. 

demekde bata yoktur. 

(Arkası 3 iiııciL sayfada) 

Hitler'le sulh y8p- ta h kim at 
manin imkaA nı yok'. Almanlar burada bü-

e yük hazırlık yapıyor 

• 
Alman.qa, lngilteregi yıkmak 
ve istediklerini almak istiyor 

Filvaki iki mubırrip tarafın da 
aldıkları tedbirler ve yaptıkları 
harp daha ziyade bitaraiları zi. 
;yana ııokuyor. Hemen "1"U ilave 
edelim ki, Almanyaoın bitaraf· 
lara verdiii ıı.iyaola mlittefikle • 
ri.o onlara yaptıkları zarar ara -
aında, dünya kadar fark vardır. 
Müttefikler, nihayet, bitarafların 
Almanya ile ticaret yapmalarını 
menetmişlerdir. Bu mcınnuiyeti 
ancak denizlerde tatbik edebil -
mekte ve bütün ticaret gemileri
ni kontrol etmcktedil'ler. Büyük 
Harpte, bu işi, İtalya, Japonya, 
Amerika, Ruıya, dalıa kısaca o 
samıın Almauya ile barn eden 
27 devletin hepsi yapmış olduk· 
Jarı için, •Fili abluka• gibi •U· 
zaktan abluka• da bugün artık 
muharipler hukuku ara.sına gir
miştir. Çünkü • e5ki bir tabirle • 
masebakı vardır. 

HITLER, RUZVEL T'IN SUALLERiNE 
TAHRiRi CEVAPLAR VERECEK 

iFransııoca Lö Tan ~aıı-lf1:sine 
Londradan bllldirildii!iııe göre, 
AJmanyanın Danimıı1'ka hududu 
boyunca yaptıj!ı istihk5mla.: 1'h
penıh111ı efiltan umum yooni aliı

kaıdar etınekılııdi.:r. Almanlar Da
nima~ikalıl:ırın ya<pı~ış işleri 

gönmelerine mani olalbillnııeik için 
hUSU5i tı<dbirler alma:kıtadır11l1'. 
Nitclııim Berlioo giıden veya Bor
linden J?eJ<n iş adamlarının hiç 
biri kara yolundan ızidememeıkte 
w Vaıınemiınde gelebilmek için 
deniz yolunu fıercihe mecbur tu-
1Wıma1atadır. 

Müttefikler, bitarafların tica
ret ıremilerini bir kontrol limanı· 
na götürüp hamulesini tetkik e
divnrlar, Almanynya giden harp 
kaçak& eşya bulurlarsa zaptedi· 
yorlar. Yüıde 25 inden fazlası Al· 
man mab olan ihracat eşyasını 
da yine müsadere ediyorlar. Bu 
yüzde 25 in manası şudur. !\le • 
ıelıi, bir mal vardır ki, yüzde yüz 
Almandır; bazı eşya vardır ki, 
başka memleketlerden bam mad
de halinde Alman yaya ithal edil· 
mi , orada kısmen işlen -
miş ve onra ihraç edilmiştir. E
ler, bu işlenme )'İİ•de 75 e kadar· 
sa o mal, Alıııan malı addediliyor. 
Yüzde 25 e kadur'a Alman malı 
sayılmıvor, j 

Onun i(iııdir ki. İlaha bükti • 
meti0 Alıııanyadan aldıkları kö-l 
mü~ü, İta!~ an amcle,i çıkardığı 
ve Ttalyan gemileri ta ·ıdığı için, 
dörtte bir nispeliııde Alman ve 1 
dörtte üç ııispctindt• itıılyan, malı 
addetmek istiyor. Tabii, bu mana
sız bir iddiadır; ciiııkii. çıkaran a· 1 

melenin tabii~·cti ne olursa olsun 
kömür, yüzde yiiı iman kömürü
dür. Eiier İtalyan kömurü olup 
da Alman fabrikalarında, mesela 
koka tahvil edil. e~ di, lıelki o zn· 
man, bunun yü1dc nh.peti müna
ka a ırötüriirdü. lıalya, İngilte
reye verdiği notada bu dörtte bil' 

(Arkası 3 iindi sayfada) ı 
ABİDİN DAVER 

Am3terdam, 4 (AA.) - Royltt: 
Te}egı.,,f .gazetesinin Berlindeki 
mUh:ıb:ri Şan.söh"C Hi.tlerin Sum
ner Vels'e Alman harp gaye'.eri 
lbWdltmda ıbcs "artı !lıtiva eden 

'biır progr""1 verdij(ini bndirnıek
'tıcdi:r, Mululi:<ir" nazaran Füh
ıoer Almanvanın bu şar1ılarla s·· 
Wıları l:.ırakmıya l'ımade ol -

( ·~kası 3 üncu •a<1foda) 

1 

1864 senesinde Almaruar ta,. 
rafından işgal ediımi.ş ve son Bü
yfil Han>len sonra da Danianaı>
kaya fade edilmemi:; oı.,.n, Dani
mat1k•n n F~ rn. hur;:r ~C"hri tama.-

'l , 

Yakıt 'lc:la. 
=-

11 
Selami l:ud'in illt t•lil 
Romanını yakında ncpc 

b a ı l ıy a c af ı z; 

Başta esen 
İnpi!iz avcı tayya releriıı.den bir filo .. kavak yeli 

Belçika hududunda 
iman propagandası 

Brüksel, 4 (A.A) - Eupen'den 1 
lbildirildiğine göre. bir_müddetten 
beri Alınan hudt:du cıvanndaki 
Belçika hudutlaI"nda müttefik • 
ler ale~hinde şiddetli propa~ • 
da yap;lmaktadır. Posla kutıLıa
rından Ham!bur~a Falkenverlag 
maUbaesında ~edilmiş beyanna-

meler cıkmaktailır. Bu !ıeyanna
melerde inı:ıilten•ye iddetli hü
cum ectilmeı.te<tir. 

Bertin, 4 (AA,) - Alınan h:l· 
kı'.'ımeti, .bir Aman bomllıardı • 
man tavvaı:>esi tarafından Belçi-

1 ka üzerinde bir Belçika avcı taY.-ı 
(Arkan 3 ıiııcü sayfada) 

ı •lr••• ••••••••• 
ZIYA ŞAK/RJN 

yeni ıarlhl tefrikasına 
ba,ııyoruz 

Alla hın Arslanı 

ALI 
Bunlardan b••ka ikdam 
karilerin• bekta,ıııoın 
lçyUzUnU anlatacaktır 

-

Dede Saba 1 

Hel5inki, 4 (AA) - Birioci 
sınıf lbir cüzütam telakki edilen 
34 üncü Savyct taıık livasının 
taıhriıbi, sade olan fakat stratejiye 
iyi bir şe!ki!de tat!biki dolayısile 
adetıce Laik 'bir dii._"1!lan üzerinde 
tesirini ~eren F!n harp metodu 
nun klfu..tk bir misali add~>dilmek· 
tediı:. 

Kareli cepıhwinde hareket her
bi o kadax ııeniış öbir mikyasta ya
pılmaktadır kl, cepıhe hattını tes
pit etmenin imUnı artık kabna
mı.ştır. Yüksek Fin kumanda he
yeti Sovvetlerln veni fırkalar sev 
ltedemivecek bale gelecekleri za-J 
marun yakın olduJtu lr.anaatinde-

(Arkası 3 ünca ııayfada) 

Balkan güreşleri dün bitti 
Milli takımımız birinci oldu 

Balkan birinciliğini kazaııan 

takını - düıı gecckı kapanı; 

mero.siın.inderı bir intıbc.. 

(Yazı&ı 3 ü11cü sayjııdıı). 
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BALKAN 

Birincileri 

.l.ıseyın (T·ürk) 

Tojar (Rumen) 

Y.r ar (Tür1.;) 

D~h:ıka (Yııyoslaı-) 

Ahmet (Türli ) 

:M:w'tafa (Türk) 

Mer.met (Tür.~) 
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ç 
Yaz M. S mi Karayel 

Artık Şeyh efendi gec leri uyuya
mıyor, yem k yiyemıyordu 

F*ııt. D;l..ır oo. ra y ;:f<laşması <>- • 
llll trll:üaden ıt:ılhd: . . • Ka
auıuı< lnskmc1ı!!mı ~11"
mJd;ı.. ŞE.ı:,i;m .hu hıııroke'..:oı keo
chıbe hi,y;ııuA ~ıif.fıi. iM,._ 
lııık ClllUll üudunu ooı:.n..n kal
ihmı:ıl1 idi. 

&.ınra. ooı:ıra da OOrüıbanıa vü-
cudu cri.11:1..ı ah iıci:. 

Barem llji\::sı., '.Jlldkın.. harap ve 
• dalP.uı 'Oır v""1ilfc~e da.ıredeı:ı u

' ' ' p. Can B:h;an.ın son s&.ıi.i. 
..ı. 

- Ağlrm. ~ zelı.iıı'l!mek ge
ruldlıiı" 

Ata. dl! ı:'El:len çı.kiı. Aµğı)'Q in
di. Ş...,,tı;ıı od.a.smırı ~:ısımn 
lınfnleo J:eçeıti.:a3 lb.?J-Jt .. 

mç"k ~-ariyor •. 
-1<ilıle:>beri_ 

- Siriroe zeltr Wft»'1.esini lııı>-
mxıt..guın gün<!cı:ıber'~ 

Can Bııhşa; Arabın 'oo mm 
iiz.erine kahk~avı :bastı. Çünkü; 
İşı ıml::ııruştı. Şen,tıın yenJ<lıın 
~e:;ildiğiııin sd>etıi O:bii:ba iili. 
iki gündür Ha.rem d!lires.iı>e .ııe
çoou1'10rdu. Omn aşkından haxaıp 
alım~. 

lh..:m ağası, Sult&ı ba."UllUll 
Şe~ denclinin şclısivell hcl<km
d~ki yel.isine hııı'lnt ediyor -
clu. 

.Can Batışa, llcattluıiuısını şzk

ı..tı.ılı:t sonra: 
- !Wıi, liımı!- Sen baJ<i<a -

ten w \emir& biır lıeıdıa<in 
U:d .. IMUbirek Şeylı, ~ ~ 

tunnuş: 

- A_IW,! •• 
l>i)llr ıtida edeMt niya& 1!9'b

,ardlı.. ~ nüıfu-ek bir adam 
llas:I'! zemJ1kıoob!lirdi. 0nu ı:e
lilüyecS el mıfuıı!k:k'* bir ~ 
~ uÇardı. 

~ bo Wlan bir ftf!'!' arıla
' m:::roi:ltı- Sııt M>mxı ütifatı aı.

rak lkıı!-ıUI etmişti. 

Ha.rem ~:;-. ikıL gün Dl! yedi ı 
..., iır;ıti. G«e U}'Crulan lw,il. 
Şo:ıtı c ilendi, mutad wı;tıilie s• 
tan lvmmım yıı:ruı:ııa ~ ç,
kad<eııı ı.ld f!ÜndÜr ~ 

Fııt<e'..; ort a b!<- sey ~Uf 
ıti ır-r;ldıırc ediliyadu. ~ 
Un haruır •n lb;ı•ı uowııda Me be
ı:umlıı.r tıeJkiXyordtL 

Kurnaz Sultnn dethıtl ebıo ba.
ıırnUıırı caiP;n lımıetl. Bunuıia Ş.,,., 
d&>d n çağrilmarnııısı. oobepie-
rW hazırlamış u. 

/'ıh ::adir efendi} l d!ı. clıe ha.
nm.ı...rm m~udlyeti tıı.ldiıriJtıı -
IXk ta~ e meydan v.. 
ıin caişlll. 

L.'!hlII, Şeytı efeııxli, kuduru -
'.)'CI'd..ı. All;..ı, fikri Dihdıaıcia i
di. ~ da, Haram ~ası _gb W. 
ııü-nıE "6'.iib iqti~i ~-

z · '(J)lı, ı<1< !sız Arap, Şeyh e
tırıdiUı. . goündür _y(yecek ye
mediıjtinl şu ıııırotle elSi.r eyüyar
du: 

- Gal!iba $o)(ı ef«ıdi.Y'e zdtr-
~ iJham oldu. Bu ıııt>e;ıle 
Snl!ıırı vı dalr.roinde bir şey yemi
,u-.. 

Hıııltdlıi, Şeyn elendi, Dllriiha
mn ~ırrian v·~ lresiı.. 
~ 

tlc gün sonra Can Bdlşa, Ha
nım aJlGN çağm:lı. Ve sordu; 

- Ağımn, ne ~"n!. - ........ . 
&cl:ıı sııısuyor, a:vıni za.ınam:la 
~ Sultan fııı."Um, .Ar~ın 
l:iıç bir şey yapm:ırlıj!uu ve yap
ın ~mı sczi.r..ce, lid -
d:de: 

- Bana bak, =a senı ate:;e 
wrlrim!. 

- ........ . 
- Şevtıi -in !bltlll4> ııetıntı,n.. ve m~of.Jarını pı.dişaha 

aıalatırım!. - ........ . 
- Anlıyor ll008Ulll? •. Bu ~ 

vücudu oıi.adıan kal!ımalı~. 
- ........ . 
Ar3/P, tııtulııntı$u. &dtan ha

oım hem ere, Şe)tı efeod.i gjhi mü
barek bır adama herif d.yordu. 
Can &n<a isrı.rla: 

- SUfo:, diymum. Bir teik ke
~ s(hl.!. 

- StJttaırum!.. K.orku:yocum, 
Kirııoo:leıı deiiil, Şe:ıtı efendinin 
Nı=i)1:.ıtindln. 

- K.oılloına!. 
- Sultarum. sa.tiki ze~~ 

lioni anlamış ııfui iki ı;ıündi:r y&-

Sııttw haamı; ııüieı"9ı: 
- Ağan, 00 herifi ~ 
~ .. - ........... . 

- Bu iş, ben <WtcaaraWı c»
mp.lylr,, 

- ........ . 
- !icr. ııeıı yıqamyacak iseıı.. 

Söyle ... Dedi 
Niha:y-toıt; Arap i2ıtıraıpb. kan -

'*bir~ "\ile it:aatla: 
- Su.ı"t=ırıı. irJıd, ~ 

""' 80IW"8 ·-- Böfo>j. 
- ~ Wtfme Sultanım!-

Madem k.i, ~ar .. gö::üyoonıu
ııuz? .. 

- Fa'kaıt; Şeyh:n burada ze
tert 11ip dlmesi iyi olıruız s.Jb
nım!. 

- Kolay .. 
- İrade buyunıımız Sultanım!. 
- i:ıınU:ıe t:ideca\ı: det:ıl mi? .. 

Tlibıi ) l:kcııli ile g deed._ yo>
cul.u,liu Y~eceıl~ :dıir k:Mar
sın?. 

- Nhaıyet ya, }'01da ölUr .. Ya, 
tanı !_ 

- Sulta.ruın! Datıa başka tür
!ıi vımsalt almaı:ı mı?. 

- Ne gibı!. 
- Kend "llııe, Ş:ım baık:iavası 

yarılı.rs-a:'!<, lbu ba.lrlavııla.rı ayn
ca, vıını İ2ım · ~lk fuere ıı.... 
zırlaıisalk Suharum!. 

- Çok gılıeJ. bir ıa-t.ip .. Der
hal hazırlığa başla. Öi>ür gün 
~ .ııdı ha.t-ttot elsin .. 

- Şeydı efen<! nin hareket.in.i 
betdert:z ıao •,.·e im?. 

- Ev . Su1 ~ hanım .. Doğum 
rı--. bulııodWlıutt!a.n = b<ş 
virınıi eüın . aha!. l'Vne'k. bu
rada can sıkıntwnd an .kaı1\ul
msık ÜU!rC Wn Vl'l"di dersiniz!. 

- B;:ş iist:U!>l' Suı!tanrın'. 
- Ila>'<ii, z...lıır kı.wv~tL oı.. 

sun.. 
Arap, hırek ~i$ti. Y~ 

cululclı:ı:rı hıı:zı.rlııd;. Zehirıli pa... 

keti de yaptı. ~>bin llıarııketin
den ıbir ~ evvel vaoıına girle
ııı.tt. 

- 9:..tı efendi hazret.ler_ Suı!.
tan hanım efondi haııretler.i ira
de b~ .. Raha:tısı:olı.'dran 
günleri R'f>Çinciye kadar on 1:q 
Piin için hımite ~d:ıifrler bu
yuruYQı'lar .. 

AbduJkadir ekncf; .şaşaladı E
linddt.i 4eSpibi bıraktı. Okuması, 
üAemesi tı.iCti. HHaıyran ha)'nlll 
Anbın suraıtMıa baktı ve; 

(Arkası var) 

,_ IKDA. 'iN Edebi Tef ikası --~ 
-- BOZGUN 

1 i~E_M~ ZO ~ ç.-,.n: s_ELAM!_!~T ~ 
No. 67 JI 

- 'eden ronra önme 'blr ço
cuk c:Jctı. Üstü başı lıme liıne, 
pej.~'4rrle bir çocuktu. Uzaklara 
ııüI ~ duslükçe, kurşunlar ha
vada ıslık çaldıkça al;,y ediyor
du. 

Hop! .. lşt.c b · ta::!e d:ılıa! .. 
' ılıdamavm 1 .. A'Dlln ne tu.tıaf!. 
Bir aral.k ateş k .illdi. Çocuilı:: 
- Elinizı bana ver n.iz, 'bu !ır

gııf.tan iı;'I ade ederek v 1 ala -
lun ded.. . 

Uzun müddet yürüdüler. e
den sonra QOCUk sordu. 

--Siz nereye gidıyorsuıu:ı: mır 
dam? 

- Bazeye • 
Cocuk f.!tilrlu: 
- Bazel.e mi?. Be Yolum 

b•şlra Gu.e ııü1e madam. 

1 
Yaln:.ı:" kalan Anrr;etin içıne 

'birtlenbıre kor ııirı:I Bir müd-
det ka!ıin.. b ırıU. Sonra ken
d ne cesıret verd, ve tekrar yu
nuYe ibıışlao:lı .•• 
Nihaı et Bazeye girdl E>.·leri 

yan.vortlu. Koşmıya başladı. Kır 
casmı bir du,-ıır dibındc buldu. 
Ac ır fl'rva~ k?ca.sının boy
nuna sru-ık4: 

- Sem ökl iittceJtler mi? 
Vavs aptai aptal bakıyordtL Ne 

dr.-e bu. :da kalmıştı?_ Kansı -
nın alnıpdan kan akıt$m ,ııördü 
ve sordu: 

- Yaralandın mı?- Ne diye 
geldin ibu.rava? 

- Beı:rnnki bir şey değil. •• Axr>
ına seni neden burada a!:ılroydu
lar? 

Fransadan 
Mensucat 
G;elirilecek 

Tacirlerimiz dün Fran-

tıı:DAK 

, . 21!2 ----· __ _,,._ 

Otc b :is .. er için 

İstenen para 

fazla göriild · · 

Kongalı'nın 

açtığı haka
ret davası 

İşte bu 
- Şu İsta.nbulna haVMIBI gv. 

dünüz 3·a?! Dedi. 
Yilzüııü pek iyi tanıdı,.~ acb

m pek iyi hatırlıyamadığuıı za
tın bu sorgu ile kuışık nidası 
bana Nedimin ml!lralarmı hatır
lattı: 

-- . 

$-ŞUBAT iMi 

1 

LE_tiJ 
kodort. 
insan yıuuodan ı:eçerlcrken ıu:. 
!arını bıraz ı!aha azaltsınlar, ha~ 
ta kaldırım ·enıırlannda bekli
yen otomobillere bile lıilrmet et
sinler, onları da kirletmeden ge9" 
&inler-. 

' aaan avdet etliler I , Tek if mektupları 

fenni bakınıdan 
tetkik edilecek 

Frarua<!.iiKı faıbrika.'ada t:mas 
c1tne.t üzere Parise g!dm bır b.- 1 
c:ııret ~ı..timiz diln ~ 
dıönın.uş~tlr. Tüccaxl:mmız Fran
srz f"'brik aları taraf ınd.ın gayet 
ııyi karşıltınrruş, 'kL::ırll htilrllm.d 

Hakaret mahıyeiinde 

tekzipname yollamış 
Bak Sıtanbu1un şu Sa'dabidı 

Hıdd~tle yerinden iırladı, dı
axdan paltosunu getirdi: Baş -

tan aşngı çamur içinde idi. 
- İste dedi, ~apl-.am da bır1ıal-

nev hünyaruna, 
Memjn canlar katar ebu 

Adı.•ve Yed-inci ceza m~hke.·ne- baviısı cilııına!- de. Bir an oto01-0bilden inip ya-
ıfm:!e ~ otan cAfrodit• ya kaldırımd" durdum.- Şu pe• 

Adını pek iyi hatır1ıya11ıadı - d - ı davasınıG ı esiı>de ııoorzu- cere en e"i ip otomobilime ba-
ğım, ) ü:<iiııü pt k iyi tanıdıi:ım kın 

eroım ~aılı:'..a olan bu faıbti
lkaia:r buna r~en Tü:" · · ·eye is
iten\k>n malı göndermeyi G<abul 
rtımişlerdır. Bu aratla yünlü men- ı 
socm, manifatura, ilaç boya ve ! 

bir <,rj°« rnad.,,,ieriın r sari'111 J 

ll>ıı.· aç f)ü.ne i.adar ge.iı ılmesi 
ta:nin edlhıiı;l"Jr. 

Diğer taır: = Fraınsalıır d2 
~ak İrrli!2l:f n bazı ııml:lar 
ahnak · cmeklro" 'ler. Bu arada 
hilha:oısa oon zznıanl~ nürnu
ne için F'r~ vöııd'erilen Tlirtı: ı 

:.112lbımt :a.lleıi Q:it bej!enit - 1 

VİLAYET 

Memur ve muallimlerin 
izinleri 

i!uta1*ılan dcılayıs~ ~ 
nimt alan memar ve muallim
lerin tıukmdı6:Jıırı ~er 
bJdudumaıı dışanya; Aıııcalt 
.ttd:ıld.ilhavıt> iht.;vaçlarmm ddk
h raporfyl.e teSb' alw:ımaq ha
Dırıde çt'ı:aNJecekleri; Abi ~ 
dirde >imil:ot meclisine Y"e"I"ilt'ttk
locri dün ~ teb.li~ ~ 
tur. 

BELEDİYE 

Dstü kapalı pazar yer
leri tesbit ediliyor 

M 1'11'.eli! semtlerde tis!:ü kıı
~ .pazar }1-.. Jeı-ı yapıl:ı.cağıru 
Y=ı.ştık. Dün ~u maksatla kay
malkıım1ı;lclara ~eril!..ırı bir e
mirle her okua merke2 inınta
kaısında cPazar maı.'nılli. ~it.a
zına ebve!1 şli sahaların !l'lr'a.tle 
iteıbıt olımma:sı ve bunhıırın ~ 
nislikltrl; · n ve sahiplt'l"irun ısim
ler\mn b]).Jirilmesl lsletıilmi.ş -
ıtir 

Y r-r.ıi yıl Beledi Ye biiıtçesine 
:btı kttbiJ ~r~{."rin ~t;ım·lak). ıri ve 
~rı ka.o~Iı cPazar yerler'-. 
inşa akı:ııırna:n için 75 - 100 blin 
lıta ıta. · ıı.t lkootıııca!tıtıır. 

İHaiye kurslarına giimi
yenlerden 25 lira ceza 

i!Vlaiı.Jl.eimie t.>-o'kiıl ohınan 

itfaiye !Kurslarına i.<ilir* etmi -
)"ttCklcrden ~5 lira paıra cezası 

a;;rnm:ısı kazalara di.iın tebliğ <>
kmn"lutıt.ır. 

Teloerrıiioiinde 'bu ceza 50 i ra <>
:mralt tahru. olıın:ııcııılatu-. 

Galata köprüsü tamir 
edi 1ecek 

IEı.iDed.i)1e Reis.iği cGalata Köp
f'ÜSÜ• ınü esaslı bıır şeKilde ta
mir ve lboyarnıya karar wnn~. 
Bu ma.lısa;~ ~ yıl bütQ<GW,, 
l 00 bKı lira tahsisat .kttııılmuş
ıtur. 

Bu ara !köırü; :yeni Eminönü 
mqydaru sE'Vivwine ı;ıiin bir mik-
• yükEelıllecektir. 

ŞEllıtr yaruyordu. Almanlar her 
yeri i:şgaJ eUni$leır. V w;s birkaç 
arkad8'<ile evine 1ta4ıanıp s1Wı -
la mu kıibele ettii'i için esir düş
müstü. 

Bvdcn silfilıla mukabele eden
leri kursuna diz~k olan man
garun s~ı se;ler duyunca dön
dü ve esır erden bırinın yanında 
bir kadın ııörüoce .fran6ızca: 

- Bu da ne? Dedl Nereden çık,. 
tınız? Ne i&tiyaı;runu:z? 

- Kocamı isti';orum. 
- Kocaruz iıtı mu? O mah-

küm oJdu. 
- Koc:ımı istiycruın. 
- Hayri çe iL.ı:ırz, size fenal.ıılı: 

yapmak istooıiyonız. 
- Kocamı istıvorum. 
Subay kadının kcrıdillğinden 

çekilıniv<-ccğ.ni anlayınca adam
lara kadını yakalamaların. em
retti. Bunun uzrrine Vaytin ar
ka-dıısiarından imi Loran atıl
dı: 

- Asıl sızi..nlc ben mücadele et
ıtim. B nım kimsem vw .. ı.lLlt:.-yö 
ıse f'Vlidir ~cmki beni kur
ış~a d:Zeceks.niz, onu b:rak:ınız. 

Subav kızdı: 
- Bırakın bos .iMian ... Bu ka-

Şehrimi2 ılah · • de ve nı >ıh
telıf semt!Cl"de i~letilmek mal<
sadile tnımvay ve elektrik ida
resi he.s::rbına satın alınacak 1 

otobüsler ha ·kında ,;önderi -
len tcklıf rıcktuplarmı tetkik 

' için dün Metnıhaıımda bir ko
mİS) on toplanmıştır. 
Şimdiye kad 70 e yakın 

Iugi iz, lr· sız., Amerikan, , 
italyan ve hatta Almllll ilrma
s.ı elediyeye mlinc at ederek 
hu husu.•tald şartnam~le:i al
nw;l rsa da dunkü iinakua-

' ya az fama ~irak etmi tlı. 
Bun!aruı eberiyet.i 1ııciliıı: 

, ve Fransa firmalan t~ et· 
'mektedir. 

Neticede telı:IU olıma:n fia._ 
!ar komlı;yoıın pek yllludı: 
ı:öıiilmilştiir. 

Bunun ilzeriıı. keyiiyetlıı 
fenni kıymet ve şartlar halı:ı
mmdan ela d:ıha eeadı bl:r ~ 
kilde bir komitece tetkiki ve 
onııı ıtÖ!"e bir kanır verilmesi 
Muvııfık ıtörlllm~. 

··- .... - ..... -----" 
Dohiliye Vekili bu sabah 

geliyor 
Daiıiliye V ekiliınn Fai'lt Öz

ıtr&k. ıbu sııbdıki eltsıx'~ Ar*a
r aıb\ ~ geiıecelım. 

Gazi köprüsünün teslimi 
.Gszi KÖprü::ü • nün bilimt ,... 

Qİ'Il ıı.eukrk:ıt !icra etmek uzere 
Nafia Ve.lı:aiet.ı ve Belediy-. mUt
ıtLtııımısla:rmda.n ıWreldd:op olarak 
t.._~ olunan bir heyet do:m de 
ımahafünde te:ı.:ıı..:ıoc YQ(Wllı$ıır. 
Hcyetinı ~. buıfün bitecd<ıtic' 

Küçü'c haberler 

* K;.z • uallı:ın M~epiennde 
aSkeu.1< d.'rs mü<lı:fotinın ha.ta.
da 2 .:ıaaı-e çık11.rıl.ına•ı üzerıııı;ı 
<naikış. ve ,;_,. tıedrisatınm öğ

leden saııralı>rı \le ımüzaC<ece şekr 
linde yapı.mıu:ı kaırarbşlırıJıınış
trr. * Soo zamanlarda lkaıdar Ti<:ar4 
Odaısında faab yeC".1. bul>tman Es
·n<>.f ~u'bes.i nıü<iürluııı.i btnıdıaıı 

!IU ya.pıl1"11 ıruııznuıUardan kitap- ... 
P• Saınilı Lütfi tanıfmdan soyle- zat biraz hiddetlenmiş gibi yük:- Baktım: Otomobil bataklıkta.a 
~ sek perdeden se<Jcndj: ıkın L---' nl nen ve zal:ır!ıa ~!$ olan ç ı'8 uaU>yo u. Başımı kal-
bazı söz!erin, mahkamede !!Öy>- - Sizinle koli~&, sise t.- dırdım. •Ne yapayım?• demek 

tanbnia dair bir şeyler söylemi- '"te~'ın · ı d eli · leınmedi~ ıh:ık."e gazoie:!e yazıl- ~ w,..ını aıı a ı, g p yerme o-
,,. ye ırcldim, halbuki siz dalduıız. turd 

dıi\ı w bu yazı ile kenrl's'ne ha- u: 
k:arct ediliiiti ve ayni z~ma.oda. - Buyurunuz, oturunuz de - - Hakkıauı var dedi, Wı ne 
~ııderdij\i tek%ipnarn in d~ neıı- dim; ben de çok uzaklara ritm~ yapabilirsin.İz? .• Hatta belediye 
redDm.tli~ iddiasivle Koııya1ı dinı, .btanbulun havası ile suyu- ne yapabilir? .. Eğer cumartesi. 
İbnıhiın Hakkı tarafından Cuın- na daldım. akşamı, g~ vııkit hava ayıWa-

0--den· · sad b yıp da ortalık donunca bir 1·---huriyet ga:ı t.esi aleyrune açılan - .....,... ız ıse ece u • ...,.. 
davt.nın rnu'hakemesıne dün l."e- Ianduu!, Cumartesi g'.lnii lapa li- çık.ınadiyse bunu uğurlu bir t&-

Da ' ~...._. başlı ıın L-- b. •·- sadüf sa:valım. Tmopnrandan ~ dloci Asliye ceza ma."ikem.sın - ··~-ya Y ...,.. u-...ç ~ 
sa:ıt içiude etrafı bembeyaz etti. kan otomobiller, Gümiişsuyun -

de baışla.mnıştı.r. İstımbulun en ı:üzel zamanı I.ar- dan çıkan otobüsler boyuna la-
Koızyah İhrıııhim Hil'k.t.ı. dava lı znnıanlarıdır, çiinkü kar pisliği zak yaptılax_. Caddeler buz k&-

•stiıiısrrıı tekr8'rladığıııı ve avu- örter ... Derken ertesi gün &'ÜDef sildiği zaman otomobillerin, oto. 
katı Lstanbulcla bttlumnadığın - açar ve ba.şla.r karlar crimiye.... büslerin, kamyonların tekerlek -
dan ıınuhak.emenin b~~ bir gü- Pazar günu d., ı:üneş açtı, karlar !erine zincir bağlanır._ Amma ne-
ne bırakıhnasını istemiştı~. eridi. arka sokaklar bataklık, ana rede şoförlere söz gecirecek ma.-

HiAi!n. Cunfuuriy;,t gaz ~esi caddeler, asfalt şoseler dere ha- kam? .. Nerede sinci,rsiz tekCTlek.-
ııeşıiya.t müdürü Hikıme: Mün - !ini aldı... leri döndürtmiyocek seyrüsefer 
fin isticvaıbı.na geQnliŞ ve muma- - Malum! Dedim. idaresi? .. Ge~en akşam otobüste 
i1eyl:ı şöy}e demis:llr; - Evet, malt'.ıın! Dedi. Kardım iki yolcu ayakta duruyordu; ar-

c- Dav.. mevzuu ol.ao sözler ve sürekli yağmurlardan soııno tık •Ayakta yolcıı taı;ııımaz• cm-
.Altrodit m~:ı'kemesi esnasında İstanbul sokaklarının çamurunu, rine de kulak asmıyorlar. Nedea 
mwznomlardan kitapçı S:ım'h Lı'..<t- mülevves sulannı teınizleıniye assınlar ya? .. Ben de olsam ku-
fi tanıbndım söylenmi<,ıt.ir. Ayni imkan yoktur. Ej1er buna imkiıı. lak osmam ... Karaköyde şoför 
~ :lıaıanı ve Ak ·am gınete- olsaydı, .kırk sen denberi bu ~ İ"'1"et memunıou çağırdı, bl:r te7-
leri dt:: yazın;:şlardıT. Bunla.. kiın bulunurdu, Vaa grçtim bcıa ler konuştular; bu zabıta memu-
~em~ ısö}4emneden yazıl- hundan ... Ancak sorarun size: m otobilste ayakta duran yolcu 
mıs OOz:l•r değruır. Mııir.:'keme cİstanlıul sokaklarını temizliye • olduğunu gönlü de hiç ses çık:.ı-
esıııı;ı;ında söylen1:11 ı:..r söz zap- nıiyen belcıliye, kar ,.c yaiımur madı, Otobüs gene yoluna devam 
ita .ıı;Aı Jmediği cihetle bu söz- ,;.nlannı, sulu çamurlan gelen il"- etlL 
ıer el<> za'hıtta 'bulunmıvabilic. çen. n iis!üııe sıçratmamak, ~aya Yüzünü pek iyi tanıdığım, adı· 
Muh:ıikeme ta<:ı'!Mını ka}-dett.ik- )iirli• c ~chirlilcri olsnn zifosa nı pek iyi hatırlam dıi(ım zat kallı: 
!eri zamoo bu sözk-ri dıı-vm> bulamamak, kaldırnmıulıi(ı pisli- tı, çamurlu paltoııunu koluna, ça-

- · • · d b L-. k · murlu <apkasını eline aldı: yamn Ak:şaın ve İkdam gazaıcle- ı:ı 'er ı )'Prın e ua..,,.n ım • 
ri mtJb2rni.ıko<-ilııden maada mn- kionını bulamıyauk kadar da Dedi. Ben bilirim yapacağımı? 
·-- .,_ ... Lu· '"'ının bu ~;;zıen ilciz midir?• 
·~· """'"''" ·• ~ N · ı· ~ Doi:rusu merak ettim: ırui!ıkenı.ede SÖYİ':Ui"'ııi iSbat i- - e ,·apsın ıs ıyorsunuı:. 

,.,. - Ya,rmuı·ln, çnmL~r\u, sn1a. - Ne Y•Y'facabırın? 
çin b:ı:Şka şabiıı.-rıiıniz d · var. günlcrıi<" bütün nakil vasıtaları - Otonıolıili garaja, şapkayı: 
™<%İlı:> meselesme relince. Koo- ;virmi kilometre hı>dan fazla gi- ütücüve, paltoyu temizleyiciye b .. 
yvlı lbra.>ııım H:ıkkımn yoHadığı demesinler ... :Sftl<il " sılabnoı rakacaj!:ım! .. İııte hu kadar!_ 
tekı:\pnaııne- b'.-le cürüm O ;:ık kullananlar insna olsunlar da, SELA.'ıf İZZET SF.DES 
isııad clltiği yazıların beş a.lıtı • r= _ __ ~=============:::= 
mis.i. ınunl:dktıı oldı.ıktan b:ı.ş.lı:a 
mub't;:vjyaf.ı da hakaretiıımiz ıdi. 
T~oome !er n şt.Jcillcri ka
mınla tasrih E<dilmis!ir. Yolb:Nıı 
tElktipına.me bu oxaHe uyrn;ı&i!ı 
içm ne9l"ederr <i'J<.> 

Bunda.n sonra H i"kmet .Münii'rı 
~li avukat İırfan Elınin, isti
da ve >ddiansme surcllerınin maz
nuna t :Dlığ kooun iiktizasınd>an 
alıdufnı hllic, bu davada iddia
name V•' isi.klanın müel<!kiliııe 
t.j,\>i( edimıedi1" ni ve bu '{9;pıJ.
matlıkça dııvava b::kılaIPıyaca
ğın, söyleınnı;ıti r. l\fa.'hknme bu 
tal<hi kıııbıı-1 cdıE..-.~'k davacmın 
islid:ısiv'e ;d<iiırnı.rrı""1in tm k-

Babası karar 
• 

vermeyınce •.• 

Aş1k Halim kızını ka
çırmıya kalkmış 

B;ıJmıkoyünün Eserua· köyün
de Elmine adında bir kızı kaçıT
rruya tqcıbbı.ıc; su iyle mınr.u:n 
H:ı:liı.'ll!ın muhak€'!Ilesiı>e <i'
İlinci llf(H" cıeza mab.'lııeımesinde 
b-...slamnıştır. 

Bir adam tren 
altında kaldı 

Sağ eli bileğinin 
üzerinden kesildi 

nra M :nta.lı:a Ticıııreı Müdfrrlii
ğune .:>ağlamruşt.ır. E:mJ! şu
•booi ın:tıal"!'el.:.tı Ticarm Müdi.i<>
lü.!tü tarafından miir;;.kabe roile
cct.ti.-. * Ön\ıır.tlzrleık.1 oaur günü Ü&
k!iıdar Ha?k...vuıdıe dc~erli l\fa
a;ı:if ileriJn:'.'XiMl Havtlarııo ·a li-

. <iireıl:.ıörü Saffet Şav taraim
dan cKıulay. meHul.u bi.r koo
feı-a:ı:; verilecektir. 

• n bi:rer . Pıt('! inin Hı.kınıet Mu
rur .. toblı s; ıdn nnııb:ıkmıeyi b...
lu:ı ~tim' bır~. tır 

------0-

İKTISAT 

Halını, kızı kaçırmak .isteme
ci~. bir senedenJ:ıeıri ııeıviı;.t" -
!erini, bOOise ~.mü de kı.zın ya:ıı
dıih mektup üzerine evine git
tijtini iddia rıtani:;ıtı r. 

HaJiıseyi çoşme başında gören 
rn-ı 1 yası arında çocııklaniao 
M Jt11lıa.t dinknmiş, MeU.hat Ha
l:iımi Fırrrnerün saıı;ıırı.dan tutup 
çekeri<en gönkiğünü ~emiştior. 
Diij,'T bir şahit d" ı>vni şe_yi söy
leımi.-;ıti.r. Enııinerln baıbası ise 
Halimin 5-6 defa kızı k.mdisin -
den "''1ıenın<'k üzere is!ıedil!inf, 
faiıat b:lı.d ismin biır tiirlıii karar 
veıraınediğind söyl.miştjr. (Mt>

h*une diğer şa.lıit!kr için ba$ka 
ıPıe bırakılmıştır. 

Dün sabah Sıır..yobtrmı.mda 
şirnendifer köprüsü yanında fe
ar bir dtaza a:bnuş w 8,20 d.· S*ı-
·kedye ~ıi< olan banliY" treni 
lbu köırüyü :biracı: geç ldıen eoo
ra., san'.ra'lı karşısında bl:Irleobi
rl: hat Ü712ciııde bel'lren yeı-sll 
~ıtaık.ım.mdan ErrurumJo 
335 <kıf(umlu Kıııba-aıman Kanı.tat 
adında br adıama carpmış ve sat 
el'iıni bileği ile~ arasındao 

~. Yaralı derlıal h
taneye kııic:iınlmı$ır. Sı:hhl va.
~~ağırdır. * Terur edi!en Üniv.emLe Cloğ

rafyacı}o.r günü öni>uıümelo. pa
zar günü saat 14 dt! Parlı:otel sor 
lan<l,,..ında ya-pılac-:ıllot11". * Profeeür dc*lıar Nisııen'in ye
n.iden memldlwt:i.mm, dönmek ni
"Veliode ol:dul!u söyl.nnektedr. 
Bu haber •bilhaasa tıb talebeni 
t.uafından • m1>1miyet\'e kar:şıı
laımuştrr. * Bil]ıi' şair memom Abdili - 1 
bak Hamidhı Zill>cirl.ilruyudal<i 
malkibeıuinin Maarif Vdtaletin- \ 
ce inşa olumnll!il karada;ııtırıl
mıs ve br proje h~ır. 

dını yak:ı.layı.p ııoötürecek kimse 
yok mu!.. 

Bunu Almanca söylemişti. Bir 
BavyeraJı yaklaştl. Anri_vet Vay
sa ;;anldı: 

- Kocamı istiyorum! •.. Beni 
de kocamla !beraber öldür. 

Su'bay >gÖl,'SÜ:nü yuıınrtiklıy•ralı: 
cellat dlınaıdığını, SUÇ$1.12l.ırı Ö!
OÜU1 miycceğıni lrayıln. ıyordu. 
Anriyet ıkocasuun boynuna. sarıl.
mı.ş: 

- Sıikıoı beni ya.nınden ayır
ma, bu·aık seninle beraber öie.r.m! 
Dive .valvarıyıordu. 

Vays a:f:lr;or, karısıru t12aıkkı.ş
tırmıy a c lı.şıyordu 

- Ber mle •beraber ölmek is
~ mcdi[:ıne göre 'beni artık sev
ml)"Or ıIDUSUll? .. 

Karıs .uı bir eli , boynundan 
kurtarmış Cıpuy , ö"bür .,.!' nı de' 
ku.-taı.mıya uğraşıyordu. 

- Ha} bem varuııdan ayır-
ma .. ömı .. -oıtn"Clnan. 

• · "'et Jti eoiln. de kurtardı, 
avuç,:ırı..-un arasrı;a aldı: 

- Eh-eda canım kıı.ncıi:ını! 
Deci._ 

Karı:sını Bavwralıya tesl et.. 

lzmir Fuarı ıçın bugün 
toplantı var 

Şetıııımizde bu.lwıımak la olan 
iİ:zımi:r ai<:<li:ve 1' i& doktor Beh
çet Uz dün Belıediycye gelerek 
Vah ve B•'.ediye ı' · doktoc 
Liıifı Klrd;arı ı:iy1ıret etın iştn-. 

Bu yilld İıımir Fuarına Man
bttl' iber yılda.n daiıa geıuş bir 
~ ışirak edec6lı!tir. Bu 
maksat!La ~ Lir.il Kırdar ve 
Ild>Qı-t Uz'un i.şlıirqle Ticattt 
Odasında sa:ı:ııırykil 1"imiz ve tie&
re<thane sahiıp.lw, büyüık bir iç
tima a.latedeceiklETdiır. • 

ti. ~ ılı~yor. a.ğl>yOl'
du. Başım rev:irdi ve göniü. 
Üç sanive süi:medi... Meş ediJ.. 
di. VllJ'IS ile Laraıı:ı yere yuvarla& 
ılılar. 

-5-
Boduanm alayı halıi !Ahana tBT'

lasında vmu km-undu. Jan bir 
aralık l\~tisin sarardıi!ıru, başını 
t.opl"3Jtl dayadığını gördü, merak 
et.ti: 

- Ne var? Ne oluyorsun? 
Moris uyuya kalmx;tı ..• Ne ka

dar zamandır uyudui!unu ibi· mi
;-ordu. Bu derin uykudan u;awn
ca: 

- Garip şey diye rru-Ddatıdı, 
uyumuşum ... Bu uyku iyi gel
di. 

Koı kusu azalmıştı. Şuto ile Lu
be ol'taıdan kaybo!tıula!- olalı me
rak. eden, on' an gidip ıı.rarc ak is
ti ven L"'pul ile alay etti. Geııe 
~lklıYetııer D:ı:4 lıııdı, lııomurtular 
duyuldu. 
Roşa ha} itırdı: 

- &Eunu:z ya.'ıu! .. Öl~r mu
sunuz? 

f Arkası ver} 

WELLES'İN 

SEYAHATİ 

Aınerib hariciye milstetan 
Süınner W elleıs 'fin ııeyahati 

sulh bakımıodan Wellee'in :ro
manlanna döndü. Sulh ümit • 
!eri yine kalmamış ve seyahat 
aşağı yukan ilkbahar giinqıi 

ı:ihi sulh perisi üzerinde bir -
den doğan ve birden bataıı bir 
neticeye vııno.ış. 

Nanemolla ile bu mevzun ı... 
nuşuyorduk da: 

- Bu, doğnn çocuk meseli 
ile tefsir olunnbilir. 

Dedi ve .. İlave etli: 
- Zaten bfr kısım Avrupa 

ınaabuatı Welles'in seyahati 
e~da suyu görmeden ı;tı -

mürlenmişlerdi! 

BİZ DE BÖYLE

SİNİ DENESEK 

!Uaaxif Vekiıletind~ toplanan 
bir he)~et tiirkeeye çcvrill!ttk 

'Ilııerıi idare edon makiO..t Aril 
ro adamı çok kısa me9afedeıı ~ 

düitiinü \il!' düdill< çaldıj!uıı, fa.
'.kaıt adaınıın ııJdtrm.ııiıını, bu k> 
dar mesafe dahühwie treni dur
~a imk!n 'b~ 
ııöybnıiştir. Zabıtla ve müddelu
mumllik taNr\lııa,~ yıaıımalktadır. 

ecnebi eserlerin ve romanlanıı 
bir lisiesini hazırlıımış. 

Nanemolla: 
- Ecnebi eserlerinin tercil

mcsi mükemmel. 
Dedikten snnra, şwılan da 

ilbe etti: 
- Bir de Türk kültür eser -

leriııl Avrupaya ve Avcupalıya 
tamim etmek mes'elesi vardır. 
Bunu biz yapmaz alı: kimse de 
yaımuıvı düşünmez. Araba, 
Türkiyeden d~ birkaç münt&
hip eseri İngilix , Fransız, AJ.. 
ınan dillerine tercüme ettirip 
bastırmak t~rübesi yapıla -
maz mı"!. " 

HF.RF.KEDE 

KAVGA 

Here~de bir maçla kavp 
çıkmış. Izmitliler ile Hc1'1'kel._ 
ler bir hayli yumruldaş~ar. 

Nanemolla, handisi oku • 
yunca: 

- Zahir bizde de futbol böy
le tekemmül edecek .. 

Dedi! 
A. ŞEKİP 



1 1C DAM 

BİRAZ DA ŞAKA: 

l Teşbihde hatn olmazll 

atı mü nas e e-

(Arkan 3 ilnni ıaufa.d4) 
y tıı uns 1 arını, bu vaziyetin 
bundaıı sonrGki. ink~ından te
vellüt edab lecclı:: mCSU"~e1 için 
fhndıden ta&rlh etmek istediği 
u.ydaiilmeJ<tedir. 

ir s ya i ·yor .. 
zerinde tehirler yapmasına se - ' saill akisler .ba'• nund&n da mu.-

Roterd.am, 4 (.AA) - Rellter. 
Buradaki 14 İtalyan kömür v~o
nuınn h rcb.eti İQİn R<:ımadan ve
rilen talimatı ve bu vaııurlartlan 
6 aı.ıı.ı.n tıu ssll:ıah ı=-e~t etıffit 
olm•ını !llE'YZui!ıah.9eden Rote!'
dımıdak 1 talyaın aj aı.un bu hu-
6U'lt.a ita!yaıı ve ı~,iz hükumet
leri a.rasında bir ~ h:isıl 
olu.p o>ırtarlığuu ·Lilmıyoclar. Ro
leıUn.ın iyı ma.llun..t alan maiıa
tilinde öyle nnnedLyor ki, İngı.. 
li:z lııontrolü bu vııpurkınn j(e<;
aıeami mU6aacle edecektir. Ital
:yan a ıan.arı mezkô.r 14 v3'pU.I'da 
yü!tlenen komüneıin bundan bir 
mio:ldet evvel Almanyadan satın 
~o'dı.i;;mu ve ouzlardola
rırıile Rotcrdam'a ıı:e~ gec;:lıe 
c~ ve b:naenaıleytı. bu sebep
ler dolay .sile teehhür eden kö -
mü.rleri yükledi'k.lerini beyan e
dzyw.lıar. B11 14 talyan vapuru -
nun 4ıonilii.tosu 1!111 bindir. 

İNGILT.ERB KABARINI 
D.EG~Tl.RML.;.~ 

Loudra, 4 (AA) - İktısadt 
lıAlll ııe.z;ueı.; biktriyor ki, .Ltal-
6'&Ya Al.utan köruüru .ı;ötiıren v• 
J>W"l&nn ;:eçmeısı..ııe ~eı-e bii> 
&.lımei ;nin mıit:;a.&l:.le ett.iğine dair 
/ımı<teroam'o.a:ıı. ge.ıen hı.ber !er 
esass1zd.u'. 

lWyan bükıiıneti de *1u. ~ 
ler.ın ~ootç.e Rt'Çme&i hu.sllMll>
da h>ı;bir la elıl.e oulunmamış -
ta. 1 m~rt tll!l"ihlı:de de bildiri!
~ oldugu iU.ere 1 mut gece Y• 
rwndı.ıı sonra demir ahcalı:. o.lan 
ıv~1.:ı.r da i;u.lıınacs:lt Alınan 
kömürleri mllliooere ed.J«:e:Otir. 

Roma, 4 (AA) - Bütun ,gau
telcr, ilk sayfalarında İngifu ab
iul=ına ~ itmşa tarafından 
ıııöııde.-ilen .pro\esto notasını ı..
\H.rüz ettirrne'lvted; rS!!l". 

Ma1ıl;ıı.::e, .bukuiaı <lüıvel .kal.d• 
!erine bir tecavm m.a.lıiyetinde 
telikki ecl!len İngilı:ı tedbirlerine 
karşı enerjUı: bir 1l&aA kn•&rvnııı.
ta ve bu v&'ıim tedt.irlerin iki 
memleket ar ında!d ~ ve 
siyasi münasdıet'eri seld.eye u.t
nıbca'k mahiyette olıdu~unu F.ay
deyleroektooir. 

NDta ıııax kında tefsirlerde bu
lunaı:ı yegane ~acı:ete olan Teve
re, İllıltiliz - İtalyan münımei>et -
lerinin şimdiki sa!h81!.l ne şeltilde 
~ ederst! etı>in iyice b.ilinest 
bir ~ varsa o da heo&4> del teri
nin aıcık bulunduğu ve İta~anın 
da hesa.ola:n ;rünü Riinüne tu~ 
.ıtu i{evfiyeti oldu,..~u yazınalı:ta
d.r. 
İTALYAN NOTASININ METNİ 

llıoma, 4 (AA) - .staani A
jaı:ıın bildı.riyor: 

1t& r;an lhüküırnetı tara!uıdan İn 
Ki.ltere hüküınetiile te-wli edAen 
ootanın nıeW ~: 

Alman rruııhrecl.i lıiin.:ir ha ... 
mulesı'e, oaci mar:t ay= birin
ci günüıııden llOlml lbır talhmil li
marunrian hareket edecek olan 
lı.eıtıan,ı:i bir geminin mırtrol u
sulüne t3bi t.utu\acağı !lıakkındıı;
lti lnı;ıi.l.tere !lıükfuneti teb!.i,gaıtı
na at.fen, faşi&t hükümeti, Iıe:lyan 
merıa!iini a.ı(ıc surette rabnooar 
eaen bu tcdoir ka.n;Jbmda İnı:il
tere hilkümetinin ik:l.ısaii harp 
ıaılıasuıda mü'heın oldugu pren
aiplerden ve bu prensi.p!erin gay
ri muharip devletlere karşı tat
bik şeki!J.erirıden dıcılaıvı evveJce 
vaki olan protesbolarma derme
yan ett:ğ'i ihtirazi kayıtlan en 
ı;ı.cıı.e~li surette '1.ekra eder. Bri· 
tanya hükümet.i tar...rı.ıı.ıan bu 
~aharla ütihaz edilen tedbirler, 
tiçıiııcü devletlerin men.a,J'iini ve 
meııru ticaretl.l'L"inin senlıa;tisi -
ni m u h a i a "' a makı;adile 
muiıarip1erin haklarım gayet sa
rih hudutlar dahı.liıı<!e tespit e
den beynelın:..e~ kanu.ı<un ruh w 
esa.;ına "luga; ır görülmektedir ve 
mu;gavıırdir. .Meı'i beyde4nılelô 
ıtlz:ı.ml:ır n.J.Za.rı ittıan alındığı 
taktırde maharip olmıyan mem
leketlerm bü!un denıı: nakliya -
tını eıuerıya ez.ıyet verici vazi -
yet.le .u:r loonı::OOl~ Uıbi tutarak 
on!ann tıc -et mukaıveıe·erinin 
mııı.rt maJırumiyetle tel.if edil -
mıycce.: karlar külfetli ve harp
ten ~ırı vesaık taleµ etmek, mu· 
ayyen b!r rota tayini ve gemilerin 
Joo,r.ruı limankrını:ıa e.lı.seriyaı 
~ rce 'e hııfl;aJarca uzayan t&-

. vakku1lar ıyapnıalannı usctl ltti
ba::ı: ey.emek, deniz ı;anayilııe sel'< 

vi&in ve seyıisclerın intizamına 
mülum zr rarlar görmek, netice
de m"'1!1rip olmıyen mernfoket
Jeri.."l iıı~in1 sekteye talıdidata 
~.la;envn zuhura tıRrattiktan lıaf
lı:a, banun dolirudan do~ya sa
ııa.y.i uzerinde ve amelenin ili il-

behlvct vermek şeklinde ittilias !esna ha- valıamc"l arret.:nekte -
e<1 "' usırA!erin yok;u:r;lugu s.- dir Zin. bu tedlbirı.n ta . iki be!-
r<Ihateo ,ııöıiilmektedir. nelmiiel mWıadele i$1ennın yu-

Kll!C).lok tanınan emtia tıakkm- rüyiişüD!! esasııtian sekte :rurmak 
da mer'i hükü::nler doğruda.n doğ ta, iaşe kaynaklarım ortadan ka1-
ruya kaç:ı:kla ibilvasıta kaçak ara- dı.rmakta_ '~ muit~ ~lımyan 
smda, her ıbirin.i tefrık imkanını devletler.n ıstıı!ıı;a!. ımkanları.nı I 
selbe~mede, bu ise sivil hayatın aııahınaktadır. 
i.cırl>ı:ıtı olan oonruıl m-0.wzene - F.a:şis hıiklımeti ahlhusus de-
leri temin imk:Arunı lbu tefıik e- niz yoln il.,. ltalyaya itilın.~ edifen 
=ı.na ı.ı.-tinet etıtiren Ce-ynehni- Almanyadan gelme komur~ kon-
ıe; kanuna ~ar surette muıga- trol usulilııe tlıib! tut:ın~k.. u:ıere 
yir bulunmaktadır. ve Britaınya hllkurı:ıeunın _i.ttiha:& 
Acık deni2lde posta çantalarının ettı.tii kararın loanunsuzlugı:r..u ve 

müısatleresi, ıbu çantalaTda mev- vehamclini kuvwUe telb= et
cut mutıaben•t lbir İtalyandan eli- tirmek istec. Bununla beraber, 
~er ille İ~a hitap el.ae bile Britanva hüktlıneti .mewulibatı~ 
bunluın kıoıııtro'l.eri için tatlbik kömütii.n, ltalyan mılletır.ı.n ha-
edilen usul:er 1907 tariıli 11 iılcS yatı ve faaliyeti bakımından mut 
La B.ave mu.luwelcsinin ser-.ına.- lak .bir ihtiyaca tflka.bül ettWne 
ten tekeffül etti,l!;i posta. mıılıre- de V'&kıftır. 
miveVini açıkça ihlll mahiyetin- Bu .şer;ılt d:ilılliııde Britan:Y.1. 
dedir. hüküme<'..i. tara!ı!l'dan 11t.baz ec!i-

Bi.llıassa. biılaraf meınleketlerıt len bu tecll;ir Its.!;ya il~ Bö~k 
ya-p; 1an Alman ma.lt iiıracatu» Britanya araııında 16 _nlSINl 193:8 
istıhdıaf eden 26 \e(irlnisani 1939 tariiiıli ao.la.şnıa'ar!.a V'iioeu<i& geti-
tarihli tedbir beynelmilel hu.ku- rilınlş olan iktısıııli ve söyaısi ınd-
kun esas~ ve hususile nz;ebetleri. b~ll'llıCak ve bo-
11 nisan 1856 Pııds .beyannmnaıik zacak mahıyet.edır. 
Jaıi>ili telif ~. · Fa$ıt huklrıneti kıat'i -vroteıı -

Bu te<birin ittihazını ie8'P elli- tosunu· tekra;: ederken hll?lsele-
re.n sebepler ne oluma olısım mu- ıiıı ilemeki in.Jcisa!ına taa:iük &: 
harip olınıyaıı. devl.mertu hakla- deoek olan mesu'iyetlerin taytlll 
rmı wzımsrunaıyı hiçbir zaman için v..:iyetin ırnilstenit bulundn-
mevıı ııöı;torema. MezkCır ted- ğu anasır ve avaınili şimdiden 
bir, dil!er tara:ttan va.pacaRJ. ikt.r tasrih eder. __ _ 

Bitaraf arı mutazarrır eden harp 
(Ba~makalede1' mabat) 

nisı>.,tiıı.i ileri siinnekle meıı' ele
niıı esasını, yaa.i İngilizlerin .bi
taraf ::-eınilerle ve bu arada bal
yan vapurlle taıpnen Alman mal
larını müsadere etıu.ek bekkını, 
prensip itibarile kabul et..U. o
luyor. t'ııT.at bizim bugünkü mev
zuunııız bu, deJ:-ildir. 

l\lüttefiklt>r, nihayet, bitaraf -
!arı Almanya il.. deııİJ yoluyla ~ 
re.ret ;'l'apmaktan menediyorlar. 
Fakat bir td< bit~nıf gemi batı:r
ma~lar, bir tek. gemidııha ölü
müne sebep olmamışlardır. Bu
na mukaltil, Alınanlar, bitaraf· 
lan hem mal, hem en :oyama 
uil-rntnorln. Mayn, ılenisaUı ge>
m1i, konan knrvuör, tayyare &i
bi A.brutn silılhlan, bitaraf ge
ııın-i deıılzin dibine gönderiyor.. 
yalnız. mayn gibi kör siliihlar v• 
biraz da tayyareler müst<'!ına _. 
malı. üzere, dnıisa.ltı gemileri ve 
korsan krı.ıvazörler, ;l.ınerika, i
tal.va ve Japon:ya gibi ıorlu dev
letlerin gemilerine dokunmuyor
lar. İsveç, Norveç, Daniıruırka, 
Felem~nk w Belçilı.a gibi küçük. 
ve komşu bltll1'1lfların mallan 
ve canları, hattA muharipleriokin
dcn daha fazla tehlikede ve zaral'
dadır. Çünkü, Almanya için kork
ın~ milletlerin mallan ve can
ları mlibahta. 

Bu vüzden harbin başından 2t 
şn.bab kadar, bitaraflar 408,lOI 
tonluk. 141 gemi kaybetmişlerdir. 
Norveç 170,000 tondan fazla tu -
tnn 50 gemi ve 327 insan zayi el
mi.ştir. İ veç 84,000 tonluk 32 ge
mi ve 2·13 inııan kaybetm.iştir. Yu
nanistan 61.000 ton Dolanda 58,000 
ton, Danimarka 52,000 tnn kaybe~ 
mislerdir. Bu zayiat mülemadi
y&,.; artıyor; ba:r;ı haftalar oluyor 
ki bitaraflann gemi zayiatı milt
teİilı:lerin zayiatından bir mbH 
fazla oluyor. Nitekim, l"ransıınm 
harpteki bütfuı &'emİ zayiatı 66,000 
tonluk 14 ı:cmiden ibarettir. Bu 
sütunlarda iza1a ettiğimlı gibi, ha 
çok defalar, Almanlar, sırf bita
railan zarıtra sokmak ve batını,.. 
olmak için gemi batırıyorlar. Me>
sela .lsve(l ele alalını. 20 şubat.. 
kadar batırılan 64,000 tonluk: 32 
.lsvec gemisinden yalnız üçte bi
ri İnı;iltereye gidiyordu; diğeı
leri başka bitaraf memleketlere 
giderken batırıln:uşlardır. Boıı -
dan evvelki bir yazımızda, döri 
defa bit<ıraf addedilme.oi lazım
gelen gemilerin de merhametsizca 
OkJanusun ortasında batırıldık
lannı yamuştılı.. 

Almanl'..a, zavallı bitnraflara 
bütün bo yaptıklan yeti,miyor • 
mus ı:-ihi. 'mdi de yeni !tir ka
rarla lıur.len lıüsbiltün sıkışiP'
mıya kall:,ışmıştır. Dıin gın.ete -
!erde şörle ir habu vardı: 

•A!manııa bundan on beş giiA 
em•el Alımark hadisnini e!e ala
rak bitarafl<ıru yeni b>r harekı?le 
geçmiş tıe b'Lnda7! böyle bütün 
şimal deııiz'nm k<mdisi için 1'4'"p 
sahası te~kil ettiı}ini !nldinnifti. 
Almanya, miittefiklerno ktnı.tro
Kne t4bi olan, i.\'tiv~k U<!!/U 

istemlyettk bir müttefik !ima. 
ttı"a qideft ve 11.ihııvet tng;ı;., -
Frafl.S1Z harp gem;ıernu. >Yja.
katim laıtUall büti1. bit..,..q q&
..mıen ~"' Han eyl<O
mim. Almanyıı., (imdi, bnZ'ı .,.,... 
kalaTda bir ıw.tnıı li-

qit:men!K. Ölt.Üne ge en denız ~eT
tifıka..ı sistemine müra.:aaıı ka
bul eden gemilere de aı;n.ı mu.
a.meleı;i :ııaıxı.cuyını siiyıen..::k.te
cllr. Alman;ıanın LtÜı.B1/ el~-iı·. 
btı meaktt r teblıg 1ıeıretmif
tir.• 

Bunun kısaen, mana!ıiı şudur: 
Almanya, İngiltere , .• Fransa ile 
tenuıoı eden her bitarnf geın!yi hır 
tıracaktu. Almanyıı, müttc-filt -
lerie hiç teması olmıy hn bitanf 
ıı-emileri de batırdıı;ma giire, b11 
tehdit fili bir vaziye.ltt büJ iilı. 
de,,i;işi.kliği mucip olmıyacakl.u. 
Nihayet, Alınan tazyi.k.i daha 
artarsa, kiiı;ii.k bitaraflarm yapa
c..ı..ları şey, ya gemileri lic:unıla
ra b ,, •.vıp dtniz ticaretinden vas 
geçınck, yahut da, tic:ı~t vupw
larıw müttefiklere kiral3n,,ak o
lacaktır. Üçü11<:ü bir şıkda, İıı,P. 
1 iz, :Fhıwz kali l<>lerile seieT yap
maktır. 

Norvec, İsveç, Danimarka, He>
landa A!ibi küçük de• Jeller, M
niz ticaretile yaşarlar. Bunları.a 
ticaret filol:ı.n hayli mühimdir. 
1938 senesinde 2,900.009 nüfm.. 
hı küeücülı. Norveçiıı 4,614,600 
tonluk 1965 vapuru vurdL İsve
çin 1.576,000 tonluk lMG gem;si, 
Danimarkanın 1,130.000 tonluk. 
694 vapuru, Hol ndanın 2,855,00I 
tonluk 1482 ticaret g misi mev
cuttu. Bunları limanlara bağla
mak, bu me.mlPketierdc, deniz
cilik ve deniz titareti ile geçinen 
yfrz binlerce insanı aç bınıkmak, 
bu milletleri za:rurc~ malıkuıa 
etmek. demektir. 
.lsv~ Hariciye Nnzın, İ.neç Mil

let llteclisindo yapılan bir isti • 
zaha cevaben, Almanların İ!te -
dilı.Jerini yaparsak deniz ticareti
miz sıfıra iner, hallnıki .lsveç, 
deniz ticaretile yaşıyan bir mil
lettir, demiştir. 

Bu vaz;vettc, bitımıflar, öteki 
iki şık'u ihtiyar edeceklerdir. Ya
ni, ya Nor.ıcçm ) aptıp gıbi, va
purlarını, battığı takdirde öden
mek şartile İngiltere vo Fransa
ya kinlıyacaklar, vahut da, .iı.
ı:iliz ve Frausu lı:afilelerile sefer 
etmeyi kabul edeceklerdir. 

211 şubata kadar, 141 bitaraf ge>
mi battığı halde, ingiliz - Fran
sız harp g-emileri refakatinde.ki 
kafilelerle sefer yapan 1075 g«>
ıniden yalnız 2 tanesi batmıştır. 
nu kafilelerle seyreden gemilerin 
miirettebatı da, yalnıı başına se
fer edA.n gemilere nazaran, çok 
büyük emniyet altındadır. Çünkü 
kafilenin diğer gemıl-)·i bataruıı 
mürettebatını kurtar.:ııaktadırlar. 

HWasa, Almanların bitnTafla
ra karı;ı gayri insani, tahripkar 
ve zararlı siyaseti, bunlan her 
gün biraz daha milttefiklere yak
laştırmaktadır. Almanlardan kor
ku bitaraflar varılır amma Al
manların zafcr:ni istiyen Litarnf 
memleket, hele kücü.k milletler 
arasında, kat'iyyen mevcut de
kildir. Almanya, •Bayat sahası• 
adını verdiği son.Qtı ihtirasları
nı tatmin için, giieünün yeteceği 
milletlerin hiçbirine hayet hakkı 
tanımt'.\'aD hoyrat ve mütecavis 
siyaseti ile biitiin milletleri ke.n
di~inden uı::ıkl3'!Jrmakta ve ı;o
ğvtmallula. Bu gidişle, 1!114-18 
de oldui\1ı ı:-ibi, biltiln dünyayı 
ken.d.iı;i..ııe dü.şınan edecektir. 

ABİDİN DAVEB 

Evet. teşbihte hata olma am
mıı evvelisl ı;ü.nltii s.., TcJgraf
ta Necip .F:ızılın yaptığı teşbih -
lere ıı.. b yrulacalı. bakalı.ıııJ li&
Je bakını>, muharrb, o yazısile 
kimleri, kimlere betuclınek, ya
hut da kimleri, lı.imlerin yerine 
koyınak istiyordu: 

Şel<ı;pil: Carı1«zhııne uııaiı -
l\luhi.ddini Ara i: Kefoğlan -
Berı:son: Ap;ılw.eya maslı.arası. .. 
İmamı llahbani: Paurola IIa -
san bey -

İlihi Xttip Fıızıl bu zeka, ba 
bul~ bu espri sende iken, ba
kslmı dalıa böyle neler, ne ceY

herler yu urtllJ'acruma! 
Bar' oldu ola<:alt, ben senin Y• 

:rl do olsa»dmı, o yazındaki b11 
t~ ilı., vah ut bu i&tiarelerini! şu 
scrrtl uzatalrilirdim; 

BethoY<'n: Zıımaa Yakomi -
Ilalız "ir:ızi: 1 ııvuklıır imamı -
Ömer Hayyam; Dehi Mnstafa -
İskenderi l{ebir, TuzAuz deli Be
kir - Madam Jorj Son: Habih«>
molla - Kleopatra: }'mdık Fa~ 
nıa - i\larkoni: llokkahaıo Çiçek· 
çıeğlu - • ayg:u;u.z aptal: P.ıu 
Tevfik - Be!ılıil Dana: İbnitle
min r.ı hmnt Kem.nl - Kanıcail
lan: Ali Naei - ~k Garip: Ha
H Fahri - Şah- Fiti' t hanım: 
ŞükMe Xihal - Diyojcn: Ne • 
zen Tevfik. - Bern:ır Şov: Sııkal
h Celal - İbni Sina: Doktor Ha
frz Cemal... 

OSMAN CE!flAL KAYGJLl 

Fin kuvvetleri 
(Baş tarafı 1 inci saııf<ula) 

dir. Bunun içindir 'ki, sevkfr\ceyşl 
hiQblr el-enunzyeti oanıyan Vii
pur.ııin müdafaasına devam ed~ 
mckted:r. 

Fin lutaları V iipur :nın şimali 
gar:'ols'1Xtelu '""'"' !ere yen~ -
. ~.,,ç 'er. Manııar~lm .ııaı.
tın ·n ibu .kıısru.,ı.. teş.ı<il eden bu 
mevzi er .;):mola':vı El'.seı.vara'ya 
l:.~yan demiryulıınu himaye 
etmektedir. 

S'-olcl-.ıın, 4 (AA) - Jlelı;in
k.ide bulunan isvN; gazete mu -
h:ııbiıılerı Rusların Viboı-g'ım dış 
mııılıalleleri<ı.e kaıdar ilerledik -
1er;ni bildirmektedirler. M11ht -
birler. V .ibo.ı:g kör.tezinin üırtiiD
dclti buz'.ania ııenıı; mik}aMa ta
a:rrıız iın..lulııı ibuhınma:ınası dı:>Ia. 
yıs.Je Sovyetierin ıl.eri lıaırcketi
n.lıı mu.v3k.k.aten d.uıtiıı.j\un.u Uıa 
ve e'>\lerncl~. 
Fın tayyareleri >bwıla.n nıile.r 

sil' bir surette kamJş o'klukial'ı i
çin Sovyet kıta'.arı ~ı lma;i lırr 
.kAnsı.z bir su man~ k:ın;aııırla 
ka.lınışlmd.ır. 

So-.ryet.lerin Benıahuı. ga.ıbi.n
de ça:buk ikırlemeleri lburada hıq 
ret uyar.dinn.ışlıx. Bunun ibir se
ibcfui hır; şüphesiz Finlerin ~er'de 
in~a edilen bctonl&rın kururruı.sı
nı te:aı:n için ~fannr:rheim hatt>
nın baıı:.ı bö'.ııe!erin-:ie ıher Ilf1 pa
hıısına ohın;a oasun rrfu'.iaf:Kııya 
karar wrerek fırı;} z~i.at ver
miıı olnı al.arıdır. Öyle v-aka' er 
ka-ydediüvor iti, F'inkr, yenl b&: 
1ıonkrm çekrr1~mi 't~nin ma.ksa
dile, tabrip edi:ten mevzi'er üıze
rinde açıkta mulıllT'ebe etmiş -
lerdir. E'in zayıat mn bu surot -
le şimdiye kadar kaydaiilınedik 
şeküie a./tır oldı$1 bildirilmek
fodir. St.okıholın'da •bu uı.y4.ıt 11 
bin olarak hes:ıı> ed.ı.lmekıtec!ir. 
Qok taze o 1an )<:':ıi betunların ne 
derece mLJkavim olacakları. da 
merak e:iilmek>tedir. Vilpuri far 
ci.ıısınm flti baıılıca :<ebebi şwiur: 
Adam el<sikJ.iiıi, top eksikliğL 

POLİS 

iki ölüm ve iki yanma 
Taıhtaka:lede Telef.on sarurah 

ııdknğmda at.uran 57 ya.;;Jaırında 
Bodos iki gün evinlen ~ 
'Ve niha,·et odasında sek:tei katl.'!>
tıen ölirnüş bul.ur.ciu.gu anlaşılmış
tır. * AJk.sarayda Ya~ı mahallesinde 
Çuı:'bacı başı sokak;ta oturan Sa
O"aç uı;'.l':ı Mahmc'I oğlu l!ayret
ılıin dün A.k'Hira,·dan ı:ıcc••.ken 
ıbirdeı bire düşüp ö'ınüş '~ ölüm 
sebd>i kalp sektesi olaraıt tes
blt ~Hr. * Kırba<t.:_ıta ~ati:mn :ı voşın
daıki lkııı kaynll<' su ile vıücudıı
ntm mııh.teiif ) er! rı'1den haş
lıaımrı1ş ~ Etfal h~stanes nP ~al· 
dırılmı$11'. * Feriköyiinde B:.tı caddesin -
de 110 numar.ıda oturan Şerife 
yeıne'k pi.~'İrken maltızın üzeri
'11(; düşıniis :ınWııtı!if yerlerinden 
yımarırk Beroğlu ha9tıa.nesine kal
dırılam$ır. 

* Şehnlmmin~ Sü:rü<ıii Zeke
:ı:ı.'J'a ahlırda bey~ şi<tic~lı bir 
ç!J!'.....aine ananız l:rnııs '\/il" ağız 
ve burnundan ~ ııurette varıı
lar,$3k !baygın blr halde c~. 
'l)a•a hastanesiıı:ııe ka:ldı.rUınıştJJr. 

Balkan güreşleri dün 
ge e nihayetlendi 

Altuıcı Balkan rrii.ceş s:ımı>iyo- çiııı. lı:ıır.şı;.":! Miis:d:lıtlı:aya ıkiri 
mıısın:ı dün u. ce Ç'<'!Dber litaş ili-- de i.eııı!!tlti!i başladl. Rtıınert ne-
ncmssını:ıa devımı ecHmjş '\'e ne- fil bi:r kaia:lroHa Afıımedi çok 
1ıice<ler illı:ı;rak sooıa emf.ş'.ar. m~ lbir vaziyete g~rd!. A!ı-

İDÜ."1 gecelld müsa:hslktlkın da met. kurduğu ık ıprUde lrorirulu 
~ ik.aJ ıio:ılık bir s>yi:rci altılk.a i.le anlar ~ın RUI™>fliıı bir fa-
'!ııikip e1ııro.ştir. Mitli~ ekil»- vı.ilü ./\ı!ımroin lime oldu. Ru
ıı:nn Altıncı Balkaıı şamııöyı:ırı..,. . !l1«I ilk ~ Lttifalkla ~al4> 
sında ıt>t..yük b~ muvaffakıyee 1 ıb>Jirdı. !.st~ üzere güreşe a-
göı4rerek 56, 66, 79, 87 C<llı.J<!! Oı:ı )'~ "'..a 00ş1andı. Ahmet Rwııı:ni 
a,..lir ~- !binncilik alarak Ba.J. n;!'is hfrcurnlarla ahına aldı. Dört 
lkaııı şamı>rronu CJl:nıtt$ur. Gü- J dem üst ü~ tatftı1k etr;gi bel 
~ırni.ııi candan tclxilı: eti&- , llr.iirıde:...."'?'nden SOIJl'a 13 dalldıka 56 
riz. saniyede ~ galip ~idi. Böy-

IOiin aıece y.ı.ptlan jlÜceş'!erd<e lc-..t. Alıırnot birinci, Runnı ilcin-
almm ~ ııunlaırtiır: ci, Yıın:m. ii<.ıünoü, Yugoo~v da 

56 KİLO - Bu ru&aıbm, bi- .ı· r füııcii oldu. 
riıııcil:ik iQi.ıı Rıancn Hiorvat ile 87 Klw _ Yııgµı;lıw Çt.ik il" 
Kü~ Hüseyin arasmda sf.<ı bir Rumen S ·Uı:ki lkmcülk içi.n kaT-
QC'k~ ile 'başladı. Rııımen bu '1]aşllilar. İlk <le.,.,.., sıkı ÇEiciş-
müsı:bılkıryı .behemr iıal kazan- tr.cler k;-i.nde beraıberlilth ı;ıeçti. 
mak kl:')'@..<iyle isi hileye 00."lct:ü. Kur'ade. Rırrrr.n alta düştü. Ru-
Bu yihrlcn bir illtar allı. İtk de-v- menü.~ l!edlıiği za..TI>an daha fa
n. ekscriye'J.., tral:.t.ıre addedU- l al itli. N.itcilo ıın Yuı::ozJ.w, raki
di. Kur'a.la Rumen alta dü:;:tü. ıtmını çiJlt !nlelerinden T 

Jfuı;ey.ın bir ibwıgu ve b r de sa& dısına kaçma.<' l-urt-..ılrlu. Nite
& Ruıruu iki_ Ja köt!'.üye ge- [ ikim neeC<-yi de aks rly~. ka
flirdi. Rumen 1.1'9te geçiıgı zaman. ıı:....-.:lı. B&:lıece Musbafa bmncı, 
yeme bir salt.o ıle Hüaeyl:ni C<öı>- Rınru• ihl<-.ci, Y.u;gıool.av üçüncü, 
ıruye ~ ıtiır<ii. Son s.mi<·,der ı;u1< Yun:ın da dördüncü al!u. 
eerıt haınJaler i~ geQl.i. 20 da- ACIR _ Qct>an, Ruıınccı Şu-
'k.ilka ~nda Hüseyıin ekseriye',... Ş<lba ile ~reşroe'.k.ti. Lakin y•-
J.:, .11?.aJ:lıı ııebrtı.1< Bıt:~rnn &...,.,,.. ğitlii:in onda ddkuzunun kaçrnn 
Clil'lbru aklı. Rumen ikıneı, Yu- ok.~Ull'U oo1ı: ey; Jbilen Şuşaba 
1!'Cl9la::' ti\'i.i..ncü. YuıtMI da dör- sr.ı ıcılmacık lk~nln :ıjmdıJ!ı-
düncu runu. r.; :b~ edu-elk ıınüs'.?ohak;daıı 

. 61 K1 LO - Bu küoou11 birin<- ıalm.<:af dt.'ti+!irıd:.n Çdhan bili< -
o.si . inci g-;in ıınüısabaka lacındıı men ı:ıilip sayıJdı. N ~ yazık ki 
~ o~~ .:'U4:"61":· S:ıııdla ~an ı::fueşi ;ıapamat!ıl!ı için 
ikıaıcilik 1Qm ı:ur~. Sımdm !bfrvü'.k 1b :r hüzün duydu. Bu si.k
~ k~.r,i SB!kııt oklu~ım 1ctt'-..e Çdbım birinci, Y .ıgooLw ~ 
gurcşemedi, ~fo~y;ı!< da ~)p IJdnci., Rumen üc,ilıtii, Yunan da 
ad.~ niklı. BÖyll ce Ruırnon birin. dti:ıduncü akiular. 
cı, Yugoslav ikinci, Suad üQiin
cü. Yunnn da d<'lrdüncü oldu. 

6ô KlLO - Yunan Ftlıps ~ 
Y &\'ar Do~u hı al miisaob~am 
yaµtıloc, lılk da!lcikalaır Yaşann 
Qdk ı.orkı haatileleri .içinde ge • 
Qeıiken Yurıan.ıı ıbir bel ık:ı.pmasi
le Yaşarı a.l.ta aldıysa da, YD,,ı.c 
lbü:v-üq,; lbir ırneharetle üstı ı::ı..\~ 
ırnelııte ı::ecikmOOi. Y at;ar r~iıti
ni 8 d~lcilka 11 saniyede lıış1a ı:a
li;p gelerek Bııılkaıı şampivorılu
.'ium u aıld.ı. Yunan ikinci, P..umen 
ÜÇ'Ürııoi.i., y llJ."OO]ırv da dördüncü °'"" 
du. 

72 Ki LO - Y ı.ı.g<tilav ı::ıt: luka 
ile Yurum Pelmıeııo.; karşılR6!>
.lar. Mü•ah::ılka ~bn oldu. Y u
ROOlav bir Jrn.faJrolla Yunanı ıköp
ruye ı::o~i.-d!.,..,., de. Yunr.ı-lı da. 
çevilk bir harolt~le iis'ı • ~:ı;-eı:elı;. 
Yuı:.'IOSlavı a)'ll. tehlikeye wf.iiiır.. 
dli. İlk dewe <'kseri~.le b:ra
·bere saıyıl'dı. Kur'ada Yunao. 
>aılta dü,,ı.n. Rumen QOk çalıı,ıtıy
sa da 'bir şey :va.pamadı. Son dört 
dakika 6~kı >bir ce'ki"'1lt' i~inıc!O! 
ıpa!ıı. atirede garip lbir karar la 
Yunan s;:ryı liıes:ibyle galip sa-

1 
yıldı. Bu siklelı!e Y~lıı:v De
IDka birinci. CeU:l ikiı\ci, Yunarı 
Ü<'Ünoü, Rumen de dördüncü ol
du. 

79 KIW - ;Mb'9nli A:hmrt 
Rumen ~ ile şamp iyooıkı.k i-

Miisa'bı.ı!k:ı.l~rd"n sonra Celiıl i
l• Aıi<anlı V ıl'hirl uıısında bir 
seı'?em ~rcş göme'I'iş müsııhıri<ıı
sı yapıldı. Bwıu ımiJtct:!k ben de 
k=amış mer$imine geÇilıcH. Ba.0-
'karı güreş ta1mnlar• minder ke
nıarm:da il>::rv'ral;ı?armı hamil ola
rııft< ye: alıdıhr. 

!BlJI'han Fı:ı1c'k mindere gel~ 
;r<ık: 

.M'.mcı Balkan g~l-eıi bi.t
otı; ımiisalbı>kaların teıtnik nelire
leııini ,1Jo:ıbliğ ediyoruz. d<!di. Elkip 
itilbö!riy l~ ve sıırasiy}e: 

TiiTk ıt<f.amı 1U puvaırılıa b rinci, 
Rumen t.>kun ı 11 ıwvanfa ilkin ı:i, 
Y~v takrmı 9 povanla üçılin
cü. Yunan takmıı da 4 puvanla 
dördimoü roıırı...- dly .. na...., roi~ 
di. 

Bundan aonra da ~ sildct.M 
biı:tınol. ikinci, OOlTK"ÜGÜ ~
lırriy]e beT•ber V'.'Tl yan• .ırr.ıvıki 
a:l:ııNl!k ımilll marşlar çalı!"Oı. 

Bunları müteaıklıı dö!'t mi~tin 
lavı:al!ı 56 k!b gürcwilerin e~n
de olaıro:k., &lkan t>esanüdünu 
t<lıcillen ·kol kola 'me\".k!İ aJmdı. 
Bav Bürtısr l"'Jdk ıo:ütcaddi:t de
fa. ,. alkı ·:>da kes>!<"n ('(ılk ve-
ciz ve 'lıevemınlı bl• hita.b<'de 
bıılur.rlu. V11 nı !tavct Balksn 
mlR' · ,.,ın 6 ncı BaEoan güreşleri 
bi1ııni~ oldu. 

10 Hükumet ş kere 
kuruş zam yaptı 
(Baş tarafı 1 i'IOCi sa:ııfcıda: 

Esna! iıstenilen beyannamelerı. 
dün aıkı;ama kadar venni$tir. 
Aynca .beyannamedeki mik:tar:U 
kontrol ed.Dıecek ve buman son
ra hu mf.lııtarlar ü:zerinden mal 
sahiplerinden kilo \:.aşına on ku
ruş alınacaktır. 

Yalnız bu arada baı.ı k.imııele
rin ellerindeki ınııl!:arı eks.tlı: p 
terip geri kalan kısımları sakle
mamoJ.:ırı iı;i.ıı de afilaıcbri.ann 
lazım :::elen teclbir1eri malan 
beklenmektedir. 
Şeker şirketi dün saat 11 de e

mir gelir gelmoz tıütün depoJ.ı. -
ruıda'k.i ınall..rı sa.tışa hazır bu
lundurmuştur. 

Dün saa.t 14 den s:ree sabahG 
k:ırlaır depolaTdan istiyen tüccar 
ve aınafa mal veri ımiş '~ ~ 
de şeker <ıulhranı tamamen ön
Ierı.mist.r. 
Şeker şirketi bunun içm müt&

add.it kam}"llnka.r kiralamış ve 
her sem1ıe hol mi'lctarda ~ IA.e 
şeker J!iinrlenniştir. Şirket t<ı<>
tan olarak toz şek.eri 35 ve 'kes
meyi 38 kuruştan ve..'"1'll11kıtedir. 

Yaı:ıtığırnız tahkikata !!Öre, hA
len şirketin lsttınbuklaki deıpo -
larırıda 1200 tıon *ker vard.r. 1000 
1.on Saırıısunrlaıı ve 300 tıonda Eı.
kişooiirden şelhrimize gelmek. il:z&
re '!'Ola çıkarı!ıırııştır. Böylelikle 
şa!ır.mizin bir ayl:ı:lı: şekf!r slnk1o 
temin edilmiştir. 

Dii!'er taraftan cll1DJ'.nteıli ~.inli 
Şf'hirde b~ren şek.er bulıra
nırun müsebbibi <>1.aırak t~..ar 
seker şirketiı:ri. ı:östermektedirler. 

Tücearların .söyled;Jtletine ııöırıe, 
şirket Ankar:ıdan depolaroan şe
ker verilmesinin dım:lurulması 
hafrkındlli emn al-ır almaz det-
hal tüccarlara tekfıon etmiş, ve o 
salbah depolardan aldıkları ma:l
lArı deI'haJ. ııeri iade etmelerini 
ve hatta '!'Ol.da olan seker do'.u 
bazı kamyonları da geri giinder
meleı-in.i ii;temiştir. 'J1(Wcarlar bu 
Ta-ziyet kariısında ~elaşa. dü.şm~ 
!er ve eiler.indeki mallan~ e
deceklerlııe sa.k".anu,şla.rdı.r. İşte 
bu vaz:iye• ha>Jun teliışına ve bir 
gün şeker bııl.aın:ımasıns sebep 
olmU<;tur. 

Dün kendisüe ~şen bir m• 
harririmı:ze Vali ve Belediye R ... 
ısi octada hiı;ıbir tıu.lıran kalma
dıitım söylemiş ve en küt;ük bir 
lhtikira bile te:;dXıüs etın.iye yel
teneçek o~lar göriUıirse bunla
rın de.ıha} takip v" 5kidetie ce
zalaccbnhicalr.Jııırım l:ıey~n etın.iş
tir. 

Bazı kalhve ve gazino sahipleri 
şeker fiallarının terettüü se -
bebile hemen kahve ve çay bıışı
na 20 para, 1 lru~ zam et.rnİ4 -
!eroir. Tallıan helva, ve akide şe
keri gibi maddelerin liatlan da 
l.azı yeNE!r.:le yük>;cltil'ır.işt.ir. 

Beledive ve zclııta te<!<ila.tına 
ibu huı;usta buıciinden itibaren 
sıkı "" damıi Jwntroller va.pma
lan l<i>uıt o1umn~ur. Şeker fi
..ı'la!rmm yiik:scbnestııi tıınane e
dip şekerden ırumınl madde ',e -
!'İn t:atla.rmm ıtlSbetslz i:ıir şekil... 
d., a:rı.ırılmasıııa bıuu:retle kıit'iy.. 
ven ı:ı:Nlııaade oluımuyacaktır. 

SAYFA - 3 

• 
Sulh yapmanın 
imkanı yok 

(Baştarafı l incıde) 

d~u söylemı~ı·. 
l - Ber!in., Bohemya, Moraı>

'!/ll ve Polon;ıa .ızermacki milT<>
kabe ve tazyil."1ne <levam ed<>
ce ktir. 

2 - İngi!ten l•kandınaın;adci 
entrika yapm.11< w niı.f u..."tlnu kuJ>. 
Janmaktaa 1lllZ r.~ccck.t.r, 

3 - Jııgiliz §41dleri:"•in Maıta, 
Cebeliittank ııe Smgapıırdakı şc
kavec ocak.lan o-rtı:ıdall ka!ıcmıı.
lıdır. 

4 - Al.....,.ya. orta Avrupadaki 
siya..etinde .Monroe premıbim 
taıb<k edecektir. 

5 - Alman11a. eski m - temle
kelermi a!Gcaktır 

~'üıııreı:in nullkuy.le Alıman mallı
bı.ı~ı neşnlyatmm hill;1saın ol~ 
'bu ~ıııırtda ymı tıiç bit· şey 
yoktıur. 

İlkinc.i =<dde, Nazı ier.in mes'
uliyet.ini dai:ına İnı(lıceıı.')"e yülır.
lemek ıiısbediJdlılll'i .finlandiya bal'
.bıııdoe dıoi:rudaıı:ı doğruya l:ıic 
lıehııib'.ir. 
Üçımoü ..,rt., mtlerin .İngiılıle

reyi yılkımrya <mil'f.Wgını gooteı-
~r. 
Ahıı=oyarun doğL1 - cenup Av
~ ocrta Avrupada hô.<im 
hT ı:ı.üi.uz ~is etır.ıe'k is~ı.;.oi 
güı:ı&eıı uô:xıüncu ş;ort Alman -
yarurı 1933 dtıaberi fr.ri 6Ü <lüt'li 
bir Ut-..ektir. 

Rl'ı!:U1İD Vkıls'le vaptıgı -miıia
kı»tıta A:rntrilra.nın Berlin bü;"ill< 
clçısiıuı vaııüesi başına d<iauıw
s'l>i isra.r.ia rica efü~ bild>ri.1-
~. 

K.,,,a, .Hless'.ie Mareşall Göri.ng'
lıı de Velı.'in diJn'lı;ü zıya:·eıti e&
na.sında yukand:tki şal'tiarı tzah 
Ye şa:rt.'1:1'1' dzeT m • c;Ta.r tç.İh eJ.
hcmeıı ,ııcle'lli yapt ldarı bJ.l.di.
r.lliyor. 

!Bununlıa ıberabeır, ~ıi'-'l' A
jansınm istiıbaruı.a göre, VeE'in 
hara..eii miına9ebel." e d.ıha sa
rih bir 'k--Ailiğıo ııe:;r.ne IDlızar 
ıeWkıne.<ıt d ... 

Bern, 4 (A.A.) - İyi h:ıOOr 
alan mahfili-erde söylendiğine ı.>ö 
.re, Vels i:le )'ilj'.>!ığı mülakaıt es
nasında H.itierin yaotığı bo.~anaıt 
haraceotlli ;\lir rr:iinakıışaya yol nq-
m~ır. • 
B~ Nııclırich en g~ 

Jloin iBerliın mı.ılı'lllbiri bu ı:-.ünaka
E!<l hakkında m:ılümat almrn~ 
dııtıru k.aı;rl~ sonra V<"la 
ile Göriıuı acasınl.a derpış < 
1En mülakatm dün ya.pıdığını ve 
müUkat esn&6lll-1a ikil!iadi mü-
lfıfıınıı.I ınta bu1uıwnuı$ o:maıooın 
mıff.ıemet alduj!uruı ili ve ey
~"frilir . 

.A h1lk ı.der .Alanaıı m ahfilk-ı'in -
de Vels'iıı HE91 ~ Rlbentrop ilıo 
tekrar ~m.tihnel c-ldu
ğu re A:lıman Rladcl\l"C Nazınnın 
bu ~ triiilakaA esı>asııxia 
llııaM!lt'in su~e llitier ta
raiuıdao veriJ.cn tal:ırirl ceva.p
laıı lıtMli >Ellecej!i beyan .odi 1 -
mek*edfr. 

Mman ıbududu, 4 (AA.) -
AlDıaı ~ ıbürostı üç gu,._ 
denlıeıri .Ber);nde bulur.an Y clıs'
iın Bal'a hareloat et~..ııi bıldir
mdııtedir. Vle:!s, it:'..asymıda Voo 
Döml:ıerg. Amerika m;slaha4IU
:zan ve sefaret ı>r'kaııo tara fm -
dan tıeşyı edilmi:;tr. 

Belr.ika hududunda 
(Ba tarafı 1 incide) 

yares.lıı.ın dilşürühnc;i hi'ıi:liseısi 
hakkında Belc;•ka sefirine tees -
siirleııini bildirmiştir. 

Brüksel, 4 (A.A.) - Le Soir 
gazetesine ~ Belçika ırocı ta}" 
Y81"\!1eri dün yıdıancı tayyarele
ri defetmişleniir. 

Belcika matbuatı Belç ka bi
tarafL~nm ihlali karşıımıda i.n:lial 
j!OOerroektedi.r. 

La Garı.ette d~r ki: 
Yapılan haretret haltitaieo çİf'. 

kindir. Bu kııbi ahvalde ıri.ilı:frn&
tiıııizin mulıa.{aıı:am her zamandım 
ziyade Ulızmı. olınakl.a beralber, 
böyle bir taaııruz ancak .cinayet» 
kelimesi ile ifade edilelıilir. 

İndeoenıdance Bel.ge yazıyl'.Jr: 
Alınan hükıimetine, bu hare

ketlen müsamaha ile karşı.lıya -
mıv acafi. mnzı mi 1 li şeref namına 
bevan ederiz. 

MAARİF 

ilkokullarda talebe sayı~ 
~~ ~olı:ın 

alllrnleri dün iaGl'ii Mildürü 
'll 'Vfiık Kuıt'un reisMk nde aylı.le 
:iQöi:malarını ~ışl;:rdır. 

:su ıoopJantıda avtılrat Cudlıı · n 
ayven k>kası h~ 6t'lı1'ta talebe 
g;ryısınm mıgarl 31 n:z.:ım! GO o.la
lıfk.,..ği de 'ka faştmlmı:ştıc, 

DENİZ 

Fırtına devam ediyor 
~ Karodenıi:z ve Akd izde 

e.bnal fl:'tıınası dev= «mel-.--tcdlr. 
Karadeni'zde~rde bulunan ba
ızı vaıpur Pul iUum e ve V on& 

.Gınanlarına s;ı.Jtmm ışlardır. 



UTPA-t 

..,.!}. 

Sabah, öğle ve akşam 
lier yemekten sonra günde 3 
defa dişlerinizi muntazaman 

J 

IKDAJI 

Maırııtaırtı muı.;ıımbalar, ~ 1 
Jıar, 1*!'.rrle iQ·n tfiller, dıva:r 
kB.ğr!ı!an, y.ııtak çıarşaflaııı, 
vün.lü ve tıike y;;tak öriü
ıi.:ıri, .. ve vıüz havluları, ve.J.
lıasıl 'lefrlşata ait bilcümle 
ma.hıemeyi BAKER MAÔA-
7..ALMUNDA tıer·~ mü
saiı saıı1ilaır ve ıreuz fiyatlarla 
lbul:ı'bilini nh. 

İstanbul Üçüıteü. İcra MemuT
luğtı,ndan: 

Parava çP.Wilmı<6i·nle' kııraı· ve
rilen h;me eşyru:ının biri11d 
açı:k 3"'fltırması 7/3/940 peı~·em
be ~nü saat 10 <ia Balkırı<öyündl' 
Cevizlıık:te Aıbül Ziy.a ca<kles n 
dl 9~ ~ayılı hanr.de yapılacak 'e 
kt\ rootr: rinhı }'iizde 75 i ,i bul
rn aıch )! ı surette tk.iıı ci il\. 'I '< ~· ır-

Baş, Diş 

Romatizma, Nevralji, 

- ----

S - UBAT 19~11 

Nezle, Grip 
Kırıklık 

tn!'_ .n ın 12/3/940 ı;a,lı güniı ayni e tıütün ağrıları derhal keser. lüzumunda gUnde 3ka e alınabilir 
~-Diş macunu ile fırça/ayınız. ~~ve sa~e yapıla<~ı;.:ı~an 

~~~~~--=~-;-~~~~~-=-~~-;--:-=:=:-:-=:::=:=:;=:;;;;;;;ı-- ~~..:__~~~~~~~~~~~~. 

f 
Tefrika: 161 

ile Zeynep, evlendiler. 
geçinemediler. 

Yazan: Ziya ~akir 

Zeyd 
Fakat, 

Bir ta:raftaD Resulü Ek -
19n Efendimlu ııon deıeoede ııa
ıdaka& ve biirınet ~irken, ~ 
1,er aıraltm da mııeadıctiıt hmı>
lere iıJt;Tak eder9r. kılbrıım•nlııtı 
ile Uımayüz aı:ti. :ıı-ıJü Ekrem 
E!erıd:imiz kıenctsim:len o kadar 
razı ft bcıGDut idi .ıd, onu be 
,;llt bir mükiıfat iLe talt.l etımek 
Jııl>edi. Ve ııihawt, hala :ııı.wlaa
nm kızı omı ( Zevneı>l ııe f!V :ıen
~e karar verdi. 

Zeynm. ııek ııeDQtl. Ve hmtlru
ır.de ~ Bi:r taraftarı b< 
~c;!.ifıine voe rurell ği.ne, diker 
ıtara.tta:n da hanedanının asaletı· 
ne maNıır olan (Zeynep), kıoyu 
esner renkli ve azadlı oi.r köle U.. 
evlenmelı: iıtnı>eıdi. Biraderi (Ab
duiWı) da a?Ill fikirde idi. 

Fakat RewAl EkrEım, evWlı
~> memnun edebilmdt ~. blı' 
havli ~ı. Z.eyd'in kıyırneıt 
ve mezivet!eri:ni izah edeTelt. 
(Zeyneb) i ılıu iııdivııca güç,lü:k
~ ikna edebildi. 

Zeyd ile :l.eynef:ı, f!V~eııdiltt 
Fııi<a.t. ııeçiııemediler. İ:ıı!Waıcın ilk 
,nmıerlndm baŞ)..ı>yan bu geçimsiz.. 
1ik, her eün biraz daha ~. A:r· 
ılık. ~ taraıl IQin de tafıammüJ 
:femı bir hal aldı. Kan koca, 
'-~ Restll(Jlliıtıın lwmruna 
ıııeliyoo:r !ar. Bir bir.lerinden şika -
'.Y6I edi~!ard.ı.. Resulü F.llcrem 
Efendimiz, onları teakin elımi. 

ye calısı~- B~ m~ 
(~) i t.e9ldne muva.ffalı< e>
hmcyıcrdıı. 

Nihayet blr l((ln (z.e,,d) ıeldi: 
- Ya R--·l?Dah!- Zeyndıln 

.,.aotıiWaruıa tııhemmül edeme
dim. ATbk ClllU ıtatUk .,ııtim. 

Dedi. 

hııklM'mı bal<Jldaır ed!lı bu (ev
Jıallık) mesemnin m~ni 
~ etıuinnek iS:cdi. Gerek sev
rlbi. zeM:(Si, (A'Y"" ı niu ve gerek 
~ ~ı1inin <rız.alamıı tah
sil ecıtilıııeı:ı soora. looıO :silıin iıl>
divaca tıalıp olıduauna da.iı" ( Zey
nep) e b:albır göndddi.. 
~, bu •ale°"rı o kadar 

lllMıııdıi iki, wım .iJa. ~ oruç ttııt
mavı nezrotıti. Ve nhıyeıt. bu 
flJ.ınç ve dilber duıl .kaıdın, 1112>
sulıl Elk.reniı:ı zevceai &ıJıııll:y.he, ha
na_ eaaderte 21e1di. 

Rı:su.lü Ela-em Efenıcömlııin cm
aa:lsı2 faziJel.l..rini ve ~ birEr 
esasa m\Josterud olan h lkmel.lıi ha
.t~ vaki~ vakcL ~'ıııık.irle 
\'eİt:enerek. sinsı har€Jketler le ıs
Jiıııru:yf~ kuvvetini sa;smayı şiar 
l.JU1ıı:harz ed.ıı (münafık) Jar, bu 
meooleyi pannaık.;ar.ma dol.adı -
lar. 

- Bu nasıl olırr? .. (Ev"ıillhk) 
chn lk, (evlat) dem<lk!U. Eviadın 
~ı kadını ıbal>ası llll6l.l &La
tıiJ,ir? 

Diye her tara&, lksulü Ek
r€\fl'l Efc..'l.dimirlin alevtıdı:ıde de-
ci. kıOOu yapmıya başl'ldı ar. 

o zıaıma:n: 
[~ Muha:ınııoodWı dıA a

badın min ılıci.l!küı:n .. ] 
~ naril o'tlu. Ve bu &yeti: 

keriınenm sal'llha.t.i, münafık arı 
açıms;k .ı.l<!Wk.l.eri 11l26'Wll ~ • 
yanı dwdıırdu. 

Resulü Ekrem E11:a.aaui:ıı'n, 
fıa&esin 8llOôlk 'bİT 1eJt bıüıısı oJ.. 
~ ve bu evlitıılı:lt meseılesi
nm yanlış 11N••ı11r;e yilzü:ııodıen tıir 
Qı::* bııkısıa..ık.larm vukubıulcluğu 
nu izaılı d:lti. Bu 12.aıhat o ika.dar 
kal'i dıeıIDleri ibtiva ediyordu ki, 
mürıafılılıır lıile bwılara it~ e
delıMD. 

Resulli Ekrem Efendimiz, bu 
iti ırenç arl8lnda kııtı'eıııc hUllllle 
ıııetiımenln imkAnsıilıı'tına o ka
da:r ka:ni o'muştu ki, arta bu lıııl Su n em eieo;I w.;iJe ilıtiitıe:ı r:de
._ _ _._ b-~-'- "'---·nu hİ&- :rd< Reııu.lü Ek:remin nefsani his-

- Uı\LGA UZUNLVGU -

"•·~"·"-"'"- u•~ 1 r.AZ. Sl.7t .. HH il... H llw. 

Hat.. 111"""" lH llW. 

5 Mart Salı 
1.2.30 Pnvam <Ve l!lEIIlılEK'et 

AJaııs ve mete
orolo].i lıall>Elr>bıi, 12.50 Tii.ıtı: mü
zig.: Ça.i<ııı}ar; Re.;ıtıt Ero:, Veci
he, Ctvdot Kıozan, Oinıya.n: Mu
zaffer İlıllı.a. 1 - Nidııawnıt peş
revi, 2 - Loo:ıi - Nidw.vent şarkı: 
(ZtıVWn oe ise söyle 'hicap eyle
~), 3 - A:m!. Bey - Niha.vent 
saıdkı: (Y=ılma ateşi ıqb), 4 -
P.4!600 Erer - Ni.b.8.ve?Jt şar.lu: (~ 
.r:m i.kı ey nevcivan), 5 - Hacı 
Faidt - Suzin~ şa.kt: (Kuzuca.
J:)ılll ::ıe kaç:ıırsınJ, 6 - Sedat öz
topr:ı!J. - Swaırnk şarl.;ı: (Ne çok 
~ han-etini), 7 - Faiz Kar 
ooo~ı - Suzinak 9!irt<ı: (Yaıtağı.m 
~uldcn yapayım). 8 - Ha.l!k türkü-: 
sıl: (Gedız Y'Olian), 9- Halik tür
küsü: (Bu.ııün ayın on d6rd.ü), 
13.30/14.- MU-.;.;J·: Ne;;'eli mü
zik: ı..,L), 18.-Pr<r,.('l'am ve mem
leket s.ı.:ııt ayarı, 18.05 !Mütik: O
da mü-l~i: ini.). 18.40 Konu.şma 
ICiJltçiıun ..aati), 18.55 Serbest 
saat, 19.10 M.eınleh.~ t saat ayarı, 
A ;:ıns ve oı1:ıteoro!oli haberleri, 
19.30 'füırk müziği: una Edebi
vaıtına :ııt ıkomısr:ıa ve müzi'k, A -
Tuna Tarihinde Tü<'k şairleri, 
B - Tuna ""' Serhad Hlııküleri 
(dcrliyen; Kmnal A:fünkaya·ı, 

Ankara ~u ıkııro vıe saz he
yeti, İdare eden: '.Mesı.rt Cem il. 
W.15 Kıooı.ı.,<ma (Wısat ve Hu
kuk saaıtı), 2<J.30 Til.i< müzij'ti: 
Fasıl hev>::ıti, 21.15 Konser ıtalk<l;,. 
mi: Halli Bedii Yönetlten, Mü
zilt: Ra;dvQ oıııkt'Stııası (Şef: H. 
Ferid A.lna:r). 1 - w. A. :Mlazam: 
Fıgarooun ~ü u'V<!Jtürü, 2 - , 
J.H~:K<nrıertıo (Viyoloosel 
ve Ol'lltl!Gtıra icin, Re majör), So-
J st: DaWd Ziztkin, 3 - Rirnı;ky -
Y oreaı:rotf; İı.<rımvol kapriQOGU, 
22.15 IMhrJeket saıaıt aıyarı, Ajanıs 
bııiıerleır:i; Ziraat, eshaan - tahv>
lat. Jı.ambiyo - nukut lborsası (fi
yat). 22.35 Müzik: Ca:ııbant Wl), 
23.2:5/23.30 Yarınki P.ogram ve 
kaJarış. 

., ... '""" ,.. ..... ,,_ ""~-- lerıioe ma~ il.n siicı.n-
9l'41tl. F.ııkıııt (Ze-,>nep), h4ma~ lıer, QOk büvUk ba.1.a edenler. Çüıı- Ni.şaııtasında Güzel Bahçe 12 
-~ kalm....,. Bu """" ve son numaralı Has:ın Bev apartmanm 
:;:;._ ~~l dal ır• bir ta- kil Resulü Ekrem. (Zeynep) in 5 No.Jı daioresind mukim :ilr.ı:n 
1ıım dedi Jıodulandım ıkorwnalr .....,ancısı ~. Yalkın alk!raba halen Jk8illle~ahı aneQhul 'bulu -
Mzwrih, sıfalivJ::o, "ÜJJJerin:in ~u ha- nan Cevaıd Rifa.1.a; 

Reııulll Ekrem Efeıııtirıılz, >ren- ne. ırr :leılltıe ııeciri.rdi. lsıanbul Üçüncü lcra Memur-
diııinıe olıdı*ça yakın ~araobeıt.i ha- ResWü Ekrem ona k~ kal- luğundan: 
iz oJıan (z.,yneb) i bİl' müddet binde biır zar h~. (Zeyd) Türkiye Cwınhıriyeti Ziraat. 
uzalııtm 'ltmaye etLi. Fakat, va- il:ı Pzıdivacmdım ev\<:'! onunla l!!Y- Ba.nlcnsı lsta.nhul ıı;u,beS vekili 1 

l'datı p8c az alan Resu'ı'.:ıllah, lenird · Ve bu da, hiç bir d..di Avulkat Yusuf Ziya tarafından 
uzun müddet bu himayeyi irlaane luııdl1 husule getirmeııdıl. aleylhiınize İstaıııbul Asliyıe Mah- t 
edecek vazlyetıteı deği:lcli. Onun (Arkası var) Jd.1111esi Birinci Ticaret daiı-esin -
lıçin ban eshaıbına müracaat ede- •------------• den iı.'ltihs&l olunan 27/3/939 ta-
rak, ODU eo.·Jendimıck istedi. Al l AH N AR" LANI rih ve 510 numaıraJı ilam veçıhile 
Fakat Zeynep, bitrun i:odivaç tek- 1 ,) (2145) lira (76) :kuru~tan (181) 
lıiflerini reddetti· lira (75) ku.ruşun 2 Haziran/928, 

- Ben, öyle bır erl<ek ile ev- A iL., Ô (3.(JO) liranın 10 haziran 928 d<ln, 
)enebihim ki, hasep ve neıep 1- (500) 11.ranm 14 h.'lziran 928 den, ' 
tilıarh'le ııncak benimlıe müsavli lnglllz analklopedllert (181) lıramn 1 Ajtustos 928 den, 
olımalııdı:r. bu bUyUk zatın isminin (553) J.ranın 21 temmuz 928 den, 

Dedi, Ve ~ılllah ile evlen- yanıf\a, çu eatırlar• (275) liramn 10 temmuz 928 deııı 
miye ta'il:> o'hiul;ımu açıkça ilıs~ kaydedt:rler : ve (250) liramn 28 haziran 928 
eti.. 1'11e o zaman, IUsUü Ek- r Ali_ Ha.zuti (Muhammed) den iıtlbaıl.!ll yüz.de 5 faiz yürü-
nmin kalbine bir )'.ham - ve- tü.lmek suretivle taJ<d:iı· edilen 40 in en .. wqili dostu ve yeğem. 
traiı\ıt (valıiy) - geldi. (Zeynep) ' (Muhammed) in OTdmunun en lira avulkaWk ücretiyle birJlk1ıe 
ile iııdİvaca ra-... nöı;t.erdi. (59,51) hm mahkeme masrafının "~ .., kahraman bir cenqaveri. (Mu-

Resulilllaha ,ııe.len ilıham, adl hammed) tarafından ona bazı tahsili istene..-,:k dairemiz:ill 939/ 
·- ,___,_, btr h'-+- ı'b--' de- 1919 numaralı "'~·asiyle gönde- / ~~ """"'" "'"""' '"'"' isimler verildi. Fak.at bunun ~, 
A'i,ldi. Blli>k'6, bu ııayede çok mü- en doar....u ~ isimdir: _AL- rilen '.cra emri bila teblti( iadıe , 
,h.irn ve karınk bir mesele hal- LAHIN ARSLANI-] ohıııurnası üzeri.ne İcra Hakimli-
iedilecdııti.. Aındardanberi de- ~ince 20 gün müddetle il;\r.i n tEb- ' 
~·am eden Ad ve an'aneve ~().. Z i Y A Ş A K 1 R liıı?M icrasına !karar verilmiştir. , 
re, (evla~ı~) n k$uı; edil n lı;ıbu ilim tarilıinden iu'baren 
azad1ı kölıoler, IMnıamiıvle (evlat) taırafınıd:ın uzun tef..k me va- mt".ııkıir müd:JıA zarfında borç ().. 
y<?Tin geç< ·var .• Onu evla;t iki- zıl:an lbu -tefrika.'Vl ya'kt'lda, JK. denmez, t"t:kiık merd' n<len wya 
tıarz edmıJıı vclırtuıdnn ııonra, mi- DAM'da o;;uvacaksınız. h•mviz yv.hut iad.i muhakeme 
rasa Pİ.riY'Or •• Bu vüzden bD-o:dt • el yoliyle a·~ olıduğu mahlkemedeııı 
ıkaVt(ala.-, ni.zalıı::-. hatta kan'!.ı ha- icra.nın ~eri 'bırakılanaısma dair 
diseler zul!ııır ed' rdu bir karar ıtetirilmcdıkQe cehri 

İTİZAR: Hııccôcı Zalım adlı tef- ·'-- ı; Resu Elkrem Efendimiz;, e- ıcra ap--.:a.~ı ve bu miıckli t i-
5areıt 'bu an ilenin a . :ilmd<'! 1- rik«mızı bugün koyamadık özür çinde 74 üncü madde muc biıı.ce 

. Fal.;ı.t iıirtımez t:i.k · .mcz ~ dileriz. mal bevanında ibuluıunanız ve 
k>r ve gaıLder n.da, me- bulunımazsanız ha.pis il" tazy!k: 
ll<"lıcnln halline h ·.,, vakrt ge- olunac:ı,ğı.nız ve h:ı.kikatc muıhalİlf 
bnaınİ.\lti. ioıtıc flllilldi Resulü İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di- beyanda bulunu:rsanız haıpis ile 
Ekrom Efendimiz bu fıırııattaıı ;e- rektörü: E. iZZET. Basıldığı yer; cezalandaı1acağııım tıell:iliit o1u-
Ul(;ııd;e e<l:me!k, h;jjdkj evlatlarm SON TJ>LGRAF Basınıevi nur. (.25026) 

İstanbul ikinci icra memurluğu dan : !l!Zllm:ıılıımım==B!=..:ıı::.::::sı:::zı==c::ıE:Or:::zı::::iiıı::::;:zi'IH= 

938/3093 nhisarlar Umum Müdürlüğü~den 
H. ~un Halil Rlfat ve müteaddit """"1na olan borcun-

dan dolayı mahcuz oluı;ı bu kerre oa.rava çevrilrnı:sme karaı· verilen 
vıe .Uç ehli vukuf tara!ınrlan on 11'\iz lıin lira kuımet t.a.kdil' edilen 
Halicte Rııerde Demirli ve bir btkçinffi ıtaııı~ı rnWıafaz:ı.sında bu~ 
lun:ın .İslanbul Limanına m~yet İSTA.NBUL isimli ve 398/29 
ıtayri saJl 1ıcmhık deıınir saç duba a;lk ;mtıtırırna suıratiyle satılacak
tır. 

EVSAFI: :liıı:i ortatla biiyü!k ve Jki lbaşlaırda ufak aııbarı havi mo
törsiiz saç dıtba. 2 adet biri önıdı' 200 diğeri a<rltada 130 tkiJıo.luJc de-
mir. 5 ade: 15 er lkı loluk zincir. 1 ad ıt el Jllıaiı maa dolap. 1 &det 
25 •kulaçb'k altılık lif halat (rııüı;tamcl). 2 adcıt 15 er kulaçlık 3,5 
hık Uf haılat. 2 adet orta anbarlara mahsll'S örtü. 1 adet kıçta ufak 
40 ıkulaçhk ;al halat. 1 adet tahliııiyE-. • 

Uirinıci açılı: artıtırma 9/4/940 ta salı ,günü sı>at 10 dan 12 ye ka
d~ lstaııbul 2 n.ci İcra dalresiOOe y•2ipt]acfiotır. Verilen bl.del mu
hammen deıteı<rurı yüOOe yetınU; b<ı;iırıi bu.lduğu takdirde, en ~ 
811'1.tranın üstünde bırakılacaktır. 11.':l>i ıt.2l!ıxliıde son ar'.tıranın tcsh
büdü 1bak1 ~ ili> ıre, artt.ırmaoo. beş ~ daha uzailılarak 24/4/ 
940 da çarşamba günü ayni saalite ""' :ııyıni ırnatıa-!rle ikinci arttırması · 

Ciu.~i: 
Muh. B. % 7,.5 temin111ı 

Mikıarı Lira Kr. Lira Kr. 

Adet 

Eksiltme 
Şek.Zı Saati 

100 'ki !oluk tuz 100.000 Pazarlık 14,30 
çuvailı. 
Takioınt1ıt' 1 750 - 56 25 Açık ek. 15,3() 

I - Şartnııme mucibince ıı'il'ls ve m i 1ı: t a r ı yulkaın
da ya7.1Jı 2 kalem eşya hizalarında g&1ıerilen usullerle satın alınır 
cak!tır 

Il - .Elk:siltme ve pazarlık 6/lll/940 çarşamba günü hi;;alannda 
yatıh sa<Jltlertle Ka.bataşta Jı:vazım ve mü:ba.yaa1 şubesin.deild alım 
lromisyıonunda y&pılacall<tn-. 

III - Şa:rıt.naımcler her ııün sözü gl)Q?n tJUbederı para8ız ah
na:bi.li.. 

IV - İstekl'ilerin ed<si!Qnıeo •çin ta>yin edilen ıııün ve saaılerde % 
"'7,5 ~e 1)81'alııriy~ b.i:rlilrte medı:oir Jıxımisvona müracaa.t.:ıara 
ilan olnnur. (1659) 

yaıpılarak en son arııtıranın üstür.de b11a1<00caılı:tır, Arttırmaya l(i,r- --------------------------
mek istiyell!ler işbu gı miye ta;kdic .ed;Jen kt)"rnlA(n yüzde 7,5 nisbe
tinee pey akçesi veya milli bir b> ılkanın ıtı<ınıinaıt m:Q-ıtubumı ver
.miye medlıurdurlar. İ:lb'u dwa :ı:•mıinin ve ~fsinden dı:)j(an mü\e
raklan ~!eri TOPlıane Mdive Taılıısil şulbesiN 1525 iL a 72 'kuruş 
ve 154 lira 37 kuruş :üsumu bd;..iymi ve 1'1Ü1Jde 2.5 rüsumu d.,,.llaJ.iye 
boı'l:luya ait olup, satışın tutarınıda'l {! frJk edilecektir, 

İhale pul Para•ı ve Liman • sdıl masraıflan alı<:ıya aittir. 2004 
numaralı loca ve İflas k n•ır.ıınun \26 ncı madd~ine tevfikan hak
ları liman sicilleri ile s:.bit olmıyan mtıcıkli aJ.aca.khlarla diğer ala
kad.·ıdarm ve husu.;ile faz ve ma.'ll'afa dalır olan iddialarının ilan 
tarihine! n !<ibaren 20 ~ün icindc C'\.Tr.l'n mıidbit.eleriv J birlikte 
dairemtz.? bild ıııncleri lazımdır. Af<si 1aMalir~ satıı; boo 'linin 
payla~ıııısınd::n hariç •kalrrlar. ArttL-ma şartnarn...:;ı herk' 6 ta
rafından l(ocüle:bhnek inıere 29/3/940 taı·ihimle İca divanhanesıruk 
asılı bulwıacalctır Da.ha fazla malfunat it>tiyıerıler, dairemizin 938/ 
3093 sayılı do!Jyaııına müracaaıtı!a i.~ihler malumatı ve takdiri 
kıvm..>t raoorımu gi>nnı leı'i lazundır. Mılr.ayedeye ~tirak edecek
Jrı:-in isbu duh...,... ait ma.lı'.ımatı öğ.e.omlıı addıoh:ınaca'.k.Ları ilim olu-
nur. (ı5-010) 

·------------·-------· -

Sümer Bank Birleşik Pamuk ipliği va 
Dokuma Fabrikaıan Müessesesi 
Kayseri Bez Fabrikasından : 

85 santimlik D. Tipi kaput PE!'Li topu 800 Krı;. 
75 santimlik D. Tipi ka.puıt bezi 1npu 750 • 
Dril Kartela 11 ve 14 den metıresi 22 • 
Ilril Kal'bela 12 ve 13 dısn ımetrt<ıi 22 : 25 Kı1!. 
Jakarlı Dr:ı 25 • 
Kaza:tma • • 25 • 

Azami 5 halvayı ~emek üzere fabrika teslimi sııWm~tadır. 
S pari.ş venmeik istiyen miişl<.ırilerin ll'a:'brikaya ııniıracaatları ıtca 
oDımur. 

Fiaı:ılaıı· Falbrika taılimi olup amhal!1 ımaoTaft aynca tııibsil olu
nur. 

Nazilli Basma Fabrikasından : 
Nazillinin 22 tip v=Jrk basmıala!rı peraılreıııde satmll'k şarıl.ile 

tüccara Naz; llide tr-sl im bir kasa ola: ak metresi 29 kuru~tan sa· 
blmakrtadır. Satın almak isliye ı m~J rilerin Nazillide Yeırli 
Mallar Satış evine müracaatları rica wnur. 

Bakırköy Bez Fabrikasından: 
~ saı:rtimliik G tıpi ikaput be-zi 800 kuruştan, 75 lik lbez 670 

kurwıtan satılmaktadır. Fiatlarımız F~briıka öeslimidlr. Ambalaj 
masrafı ayrıca alıınır. Sipariş \1"1!?Jcl< isti'Y'lT!lerin azami h-ıı b:d
ya.yı ~emek üı; re siparişlenni ka~ıde<Ut:irmek w bedelini te
d:iı;-e e1ımek üzere Bkınci Vakıf Hamnda Bir.inci ık.at Pa
mtJklu Fab.-ikaılar mt.İe$a;esiııe müracaatları rica olunur. 

Ereğli Bez Fabrika sından : 
100 San timlilk aile hassam Mtr. Fiırtı 42.- Krıı. 
150 • • • • • 57.50 • 
160 • • • • • 62.- • 

Saı<ıs ve !ia-tla:rırmız Fabrika teSl'imidi:r. Ambalaj mllöl'afı ay
nca alınır S 'Pariş veıım.k isti~'en.lerin az3mi 5 baJvayı ııeçıne
ancl< sa~tile smarisleriııi k3)'<l<tt:iıımek ve ~-delini ted'rve eylernd< 
üzere l inci Vakıf Hanında 1 ınoi ka.tıta Sümerbank Bir~ik Pa
muk iı>Ui..'1 ve Dokuma Faıbr:iıkaları mÜE!99e:Sine müracaatları rica 
olunur. 

f plik Müşterilerine 
No. 12 Poketi 415 Krş. 
No. 16 • 480 • 
No. 20 • 560 • 
No. 24 • 580 > 

Sıpariş wımek istiye!l! miis1ıerfl:er 12.16 No. !Qln ~ Bez 
Fabr.iikasına, 20, 24 No. için Nazilli Basma Fabrikamıza ııııüracaat 
edibnesı ıtca okmur. 

ADEMİ İKTİDAR 
vo OS:L•KVelE~L.ieiNE -

1 
Tııhhıtlerl her eczanede bulunur 

P".t"' lı:ututu l~~) G•lala, letanbul 

·- •eoc::-.. -1ı.1• 

1 
1 

Meınleket dışından 1060 ili 1500 baş top beygiri 8/Mart/940 
Cuma f.l'ÜDÜ >Bat 14 de Ankarada M. M. V. Satınalma komisyonun
da pazurhkla hatm alınacaktır. Alakadar firmalar daha evvel ko
misvona ıııüracnatla şeraiti öğrenebilirler. Paznlığa iştirak eduek
ler teklif edecekleri son fiııt üzerinden kat'i teminatları ve diğer 
kanuni vesikalarile bôrlikte pazarlık gün ve saatte komisyonda hazır 
bulunmaları. (1677) ------·-------------------
İstanbul lk.inei icra Jl.1emuT

!uğundaıı: 
Pıd.lwpmı Kiryakoyı;. olan lxıo'

cunrian dolayı haciz edil p sat1l
masına karaT verilen ~ taına
mıına yeminli ü;; ohlı. VU!kui taı·a
fındıw:ı ( 1150) lira kıymet takdir 
al un an Beyool unda OOki H üsıo :yin 
ajia, yooi Bülibül maoballesinde 
eSki w. yeni Küçüık Ziba soıkar 
ğmrla ada 582, parsel 20, eı;ll;li 2 
mükerrer, yıfni 8 (mmıa.rataj !I) 
kapı numa:ralı dıo~ 21 ~ 
kuflıeyi KıüçUk Zi'ba eoka/tı, ba.tw 1 

17 /19 par~e!Jec, J?iineyi 23 parsel 
ile <,1-M'illi Wı:rgir ev açık 8Atır
InJYa ilronıı.lnıuŞtur. Evsafı: Bi
nanın beden dıvar!.a:r:ı l<argia:dir. 
Kamdan ~ ll'irince bir taşlık 
bu !.aslık üzerinde iki oda bir lııe
ıa, .briııci ikatllllda bir ımerd.iven 
'başı üoıeTinrle bir muslUk '.ki o
dası vardır. Biııı.ada e~!k.1.rik 

tesisaıtı ill1C\~ıı1ıtuL Umum me
sa:hası 33 metre mul'aıbbaıdır, Bu 
ıtay:riıınenkule a i t şal'lıııa.me 
30/3/940 taıdnnıden itilbaır€n an·-. 
Jresiıı 'l'ÖrebiJmeııi için icıra divan
hanesinde açık bukmdıırulacak -
tır. B.i:r ııci a."11bııması 10/4/940 
i=ihine miisadif carşllllnba günü 
saat 10 dan 12 ~ ·kaıda:r İstımbui 
İkinci İcra dairesinde yapılacak, 
muhammen Ju.>metinin yüzde 
75 mi geçmek şaırt_yle en l)QI< arlo
tı:rana ihale ..wlece'k.tiı'. O gün 
böyle biı' bedıel (İide edilemezse 
artıı:ımna on beş gün uzatılaralk 
25/4/94-0 tarihine miit>adl.f pcr -
8flDilıe giinü ayni mahal ve saaj;te 
:i1<l:.ıci ıu'Uımıası :yıapılaralk 2280 
Nolı. Jcammı.ı.n 'hAiıkiinıJeri göz ö
nünde ıtubuhnalt ve eattıranın a
lacağına rüQhanları alacaklılRI' 
mecınuunu fleÇ!n&: şartiy1e en 
ı;ok 8l"tltaranın üstüne bırakılacak
tır. .Mıcılarm Şlll'tııameyi oku
muş ve mu!bteviyıWıı.ı fam<ll'l'l<!!l 
öPr<ıaı.erek Jcıılbul ~ addoluna-
cakıbrı ve iı:ııotek ııahfui adaca.'klı.
lar ile diker alfıkadariann bu 
ııayrin1:nkulle temı:n edlJımiş haJt.. 
!arını hllilUSiyle faiz ve maı;rafa 
miiıtedail' olım iddia.larını i13!ı ta
rlı.inden tt.ilbaren yimıi gün için
de evralkı l!Ilıfu4>.itıeUeriy'l.e datte
mi7.e l:ıilrllmıelsrıi alksi ta'.kdirde 
hakları ~ si>clllinde yazılıı ol
madikça satış bedelinin ~ -
masındaoı hamiç bırakı.lacaıJda.n ve 
bu .satıııda gayrimeııkulüıı lşlıe
mlıı verai. Belediye rİİ811311Q ve 

TAKViM ve HA\fA 

5 Mart 

SALI 
Hicri: 1359 Rumi: 1355 
3 üncü ay Gün: 65 Şubat: %1 
Muharrem: 25 Kasım: 119 
Güneş: 6,28 Akşam: 18,05 
Öğle: 12,%6 Yatsı: 19,3$ 
İkindi: 15,38 İmailı:: 4,se 

- HAVA VAZİY1'.'Tİ -

YeşiJ.köy Meteoroloj~ istllS,Y'(>

nııından alınan ınalümııtıa göre, 
baw yurdun Kandeniz kıyılariıy
le T.ralcya ve dıoğu Anadoludıa 
Q01k. bıı1uUu dii>er ibö~erde aı1 

bullultlu "'~· riizı(&-lar kare
deniz lkıyıdarı, Tıak;ya ve Ege bö~ 
j!'$İnd! ııarp diker yerlerde elaıc
riıvetltt cenup istı.."'tameV. nden cı-. 
ta kuvvetıtıe ESırişti.r. 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
IUSMINDA 

5/3/940 Salı günü akşamı 
Saat 20,30 da 

O KADIN 

* iSTİKLAL CADDESi 
KO!llEDİ KISl\IINDA 
BU AKŞAM OYUN YOKTUR 

* BALK OPERETİ 

Bu aksam saa·t 9 da 
ZOZO DALMASLA 

(HALİME) 
Büviik şarlr oocrt:tL 40574 

~af iıcares:!Yle tellal:ye resmi 
'bor<'luya ai.t olduğu müşterinin 
.Y'İl'mi senelik tav;z bed<:-li illıl 
kra,il ~m1 v ı melcle mıükeıllef 
olduğu ve .taliplerin rnuhaımmen 
~ yÜ>Jde 7,5 niSbd.iOO.
pey akçesi veya m!'lli bil: 'baııJ<a 
teıri.inm meMııbu ihraz ey·ll.mele
:ri lazım ~ldi,iı;i ve daha farllc. 
ına1fımaıt almak istiyenJe-rin hıer 
zaımıın dakemi:zıe 936/3452 No. !le 
müracaa edeıbi1"reklerl ilm er 
ıunm-. '25014) 


