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• 1 

Karelideki mu1'L4rebeler 
1 

lngiltere 
1 Norveç kara sularında mühim bir hadise .. 

lngiliz harp gemileri, sil8hlı 
bir Alman vapuru yakaladılar daha fazla şiddetlendi 

FiNLER BÜTÜN CEPHELERDE MUKAVEMET EDiYOR 
,,.,,,, . . """' . . .. . 

Bulgaristan. 
daki Kabine 
Değ işi k 1 iği 
Köaeioanof lıabinHinin 
da r u p Jurarlı•n bir• 
denbir• İ•tifa et m • • ıl, 
tabiatil• dilılıati c•lb•t· 
miıtir,. Bul11ari •ta n ı n 
lıaricl •iyaaetinin d .. 
fiımİ,y•c•fi lıalılıınılalıi 
t•minatrn /Uiyotta 
da talıolılıalı •tm .. inl 
t•m•nnıl .,u,or rı• 

Wl~oraz. 

. 

Yazan: ABİDiN DAVER 
Bulgarlstanda, hiç beklenilmt

yen bir zamanda, bir kabine 
buhranı oldu ve Gospodin Kösc
ivanof latifa ederek yerine pro • 
feaör Filof Başvekil oldu; Bari· 
elye Nezaretine de Belgrat elçi· 
si Gospodin Popof ıeç_ti, 

htifanın ıebebi nedir? Kabi· 
ne tebeddülü, Bulıuistanın dış 
siyasetinde bir değişikliği mucip 
olacak mı? 

Sofyadan celen haberlere ıö
re. Köseivanof sıhhi Kbepler • 
den dolayı latifa etmiş! Ne ya· 
lan söyliyeyiuı, i.ı;tlfa için ileri 
sürülen bu sebebin samimiyet • 
sizllğ"i, biraz mide bulıındınyor. 
•Sıhhi sebeple istifa• artık kim· 
ıeyi tatmin etmedikten başka, 
füphcyi do celbeden klasik bir 
formUI olmuştur. Gospodin Kö· 
seivanof, sıhhi sebeple istifa et· 
memiştir. Çünkü sapsağlam bir 
adam olduğu ı:lbi istifasından ev· 
ve! hastal:ındığuıa dair en k!i~ük 
bir haber bile yokttL Ye hasta • 
!anacağını blı•ederek dalın ev· 
Vel istifa etmek suretile hasta • 
hğa takaddüm etmiştir; yahut da 
ll!ifa ettikten sonra hastalan • 
nu tır. Sabık Bulgar Bnşvekilini 
istifa ettiren, hastalığı bedeni de
lil. siyasi bir hastalık olarak ka· 
hu! etmek mecburiyetindeyiz. 

Biraz dahıı samimi olan haber· 
ler, Köseivanofun dahili alyaset 
Yllrilnden istifa ettijpııi ve Bul
ıaristanın harici ılyasetlnin cle
ii$llıiyeceğinl söylüyorlar. Kö • 
ıeivanofun, daha ceçenlerde ya· 
Pılan intihapta, kendisine mil • 

( Arka.n .1 ti,,,.;; saııfada) 
ABİDİN DAVER 

Sovyetlerin tazyiki arttı 
- - . 

Tahrip edi?n bir 

IHarrsson, 17 (A.A.) - İsveç A· 
jansz blldlriyoıı: 

Hansson b11.,aün Stokhobn siya.
ad mahfillerindıe, İsveç hükUmc
tinln Fin1aııdiyaya yıınıdım hu -

, 

• 

Sot.'1}et ntık!lye kolu .• 

mısuıııdakl hattı h.arekıetinde hjç 
bir dekisi]<lik olmadığını bildir
miştir. 
İsveç hüJdlmeti .ımdiY'! kadar 

( Arkaaı 3 üncü sayfada) 

1 
Acaba Almanyaya mı gönderilecek? 

\Bulgaristana 7000 ton 
Sovyet petrolü gitti 
Sofya, 17 (A.A.) - Royter A· 

jansı bildiriyor: 
Bulgaristana Rıus petrolü naıJı.>. 

ledlcn üç İtalyan gemisinden bi· 
rinclsi Varnaya vamııştır. Diğel" 
leri yoldadı:ı:. . 

Sovyıet petrol geımileri de K.a
ı-adenizden Bulgaristana gele
ceklerdir. Fakat 'bunlar liman • 
~ara girecek kadar küçük &ınıadır 
W, için Bulgar sahili açı:klarıında 
deınirliyecclderdir. 

İlk gelen petrol miktarı 7000 
tondur. 

Bulge.ristaıuı gönderilecek Rm 
petrollerinin Bulgaristandan 1leık· 

(Arkan 3 üncü •n11Jad4) 
E.ıkl Bulgar B~vekfü 

]{ÔSE1VANOF 

orcl~ya. ll"tlhak eclerı 
gerıç s~ba.yla.rımız 

Majino hattı ~ 
Yazan: Abidin Daver 

· Muallim Naci sağ 
olsaydı 

Yazan: Selami izzet 

1 
Gazetemiz yarın 

6 Sayfadır 

Bu yıl harp okulunu bitirerek genç subayların mektepten ay • 
rılışları miinasebetile Ankarade yapılan merasimi dün yezınış· 
tık. Yukardaki ,..,.imde ıenç hava ıubaylarınw:ın Ulus mey • 
dıınıııda anarı liiylerlerkeu alıwn.ı.ş bi.r resimlerini ıörüyorsunua 

Finlandiyaga 
gardım edecek 
lngiltere ft.1111 mUdafaa 
nazırının dUnkU nutku 

Loııdra, 17 (Hususi) - Milli 
Müdafaa Nazın Lord Chatfield 
bu~ öj:!Jız.den soma Cardiffde 
aöyledilti nutukta d:..ımi$tir ki: 

.Eğer Al!manya Atlantiık yol· 
Iarımıza Grai Spee gibi gcmilıer 
sevketJ)loiye, maynlar koymıya 
vıeva bu yollarda hava taarruz • 
Jannda bulum:uva vıe gemile.ri • 
mizin limanlanmıza gelmesine 
mani olmıya muvaffak olursa o 
zaman cidden tehlikeye düşeriz. 

Fakat bugün bövlıe bir tehlike 
mevcut deRildir. Bununla bcra· 
ber zaman zaman hafif arızalara 
uğradığımm inkar etmek de ha· 
kikate muhalü olur. 

( Arkıısı 3 üncil sayfada) 

Tersane 
tetkikleri 

lngll:a kredlslyle ı ı -.apur yerine 
bir tırHne kurulması dilşilnillilyor 

Aldığımlz malümata göre, mem 
lcketıimizde bir müddettenıberi ku 
rulması düşii.nükn tersane mese
lesinin bir karara bağlamnaı;ı hak 
kında tetkikler yapılmaktadır. 
Bu sebeple İngiltereye ısmarla • 
nacak vapurların bedelleri olan 
10 milyon lira ile tersane kurul
ması düşünülmalııtedir. EV'velce 
yaıpılan hesa·plarda tersanenin 10 
milvon lirava kurulahileceği an
lıışılamş olduğundan ve ıbu yol
da proje!er de hazırland;ğından i
şe başlanması için yalnız kat'i ka
rarın verilmesi kalmıştır. 

Esasen baııp yüzünden ısmarla
nacak olan gemilerin inşası geci
kecektir. 

Tersane işi hakkında büyük İn· 
l(il.iz müessese:eri ile de temaslar 
yapılmaktadır. İnşaat lngil!z -ı..re
disinden i.!ıtifade ile yapılacaktır. 
Tersanenin yeri haık:kında da tet-

Vapurdaki 400 İngiliz kurtarıldı, şiddetli 
notalar teati ediliyor, vaziyet ciddileşti 
Bir Alman tahtelbahiri batırıldı, bir ticaret vapuru da 

kendi kendini batırdı, birkaç vapur torpillendj. 

Bütün İngiliz 
ticaret vapurla
rı silahlanıyor 
Londra, 17 (A.A.) - Amiral

lik tarafından neşredilen bir tetı
liğde Grai Speenin muavin ge
milerinden Attmaıilı.'ın izi 15 şu
batta bulunah'mıştir. O tarih· 
te vapurun N'ıorveç ııaı' /illerılni 
taklben kara su~arının dışına çık· 
madan Almanyaya döndüğü ha
ber nlınımıştıT. Altmark'ı aramak
ta olan ııemiler ve tayyareler o
ını J using isımind'cki Norveç FjOl'<i 
unda bir me'ce aramakta iken bul 
mu.şiardır. İntl'epit ismindeki İn· 

(.1rkıısı 3 üncü ıavfada) Geçenlerde bir mııyne çarpan 1ta!yan vapuru. tnfiUikten !Onra.. 

Tayyare suiistimali 
Ekrem köninğ'in suç ortağı 
Ruhi 2 seneye malıkiim edildi. 

Ankara, 17 (İKDA.ı\f Muhabi
rinden) - Ekrem Köniğin suç 
ortağı ve resmi evrak saıhtek8.r'
lığından dolayı maznun ve mev
kuf bulunan Hariczye Vekiı:etı 
eski memurlanndan Ruhi &ız -
calının muhakemesine bugün An
kan ağır ceza malıkemeEinde de
vam edilmiş ve ktlrar verilmiş • 
tir. 

Müddeiumumi iddiasını serde
derek Rtıhln.in ilk ve şon ifadele-

ri araımı.daıki tenakusu işaret et
miş ve şöyle demiştir: 
•- İrikar ve ikrarlan, ifade

sindeki müıbayenet ve tenalrusı
lar iti!lıari!e t!W;il ve teııbiyesi 
bakmıından Ruhi BOZA:alının ıbu 
mücriınane gayeyi farıkedeıne 
mesine ona vakıf olamamasına 
aklen ve maııtıkan imkfuı ydk -
tur: Tel.gra.f Ruıhi Bozcalı tara • 
fından Ekrem Köniğc pnun mfu:-

( Arka8ı 3 uncü sayfada) 

Belediye 5 mil
yon lira daha 
istikraz ediyor 

Bu para ile Taksim 
meydanı imar edilecek 

Belediye relsl~i; Taksim ve ci
varının süı'aıt2e imarı için 5 mil
yon liralık bir istikraz akdetmek 
kararile temaslara geçmi~tir 

Belediyeler 'ban'kasından istik -
(Arka:ı 3 ü11cıi .aı1tada) 

A FRo o ı T ~ERiKANıN LoNoRA sEFIRi KENNEov oıvoRKI 
DAVAs-ı ''ilkbaharda, Avrupada bü

T•llm •et•rbly• h•y•tınınrap•r" yu·· k bı·r fela"' ket başlıyacak '' gelmedlgl için gorl bırakıldı 

MüddeiumumtLik tarafından 
müstclıcen mahiyette gijrülerek 
toplattırılan ve tabii Semi!lı Ltit
fi ile ma1baacı Kenıının ımahke
meye verildi.iti meŞ!ıur •Afrodib 
davaı;ının muhaıkemeEine dün ye
dinci asliye ceza mahkemesinde 
devam edikmiştir. Ancak adliye 
looridorlan büyük bir dinleyici 
kalabalığı ile dolduğundan mu
hakeme yine daha geniş olan bl· 
rinci ağır ceza mahkemesi salo • 
nunda yapılmı.ştır. 

Bu defaki ce:seye ımüddeiumu· 
:mi Hikmet Onat biı:z&t çclona • 
mı.ş, iddia makamını muavinler· 
den Ihsan Yarsuvat işgal eyle • 
mı.şllr. 

Celse ba:;layınca, Afrodit ese
rinin uıüstclıcen <ı1up olmadığı 
hakkında milli talim ve teribiye 
hey'eti tarafindan yapı!acıık tet
Jı,ikat neticesinm bir raporla bil-
dirilmesine dair olıın tezkereye 
Maarif V ekiıletinden henüz ce
V34l gelmediği an1 aşılıııııştır. Bu
nun üzerine mütaleast sorulan 
miiddehımumi muavini :Ihsan: 

(Arkası 3 üncıl 3ayfa.d4) 
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BOYOK tAR(HJ ROMAN : 1os ,_ ... 

M. Sami Karayel 

Şah Abbas, iki yüzlü politikaya 
sahip bir şahsiyet idi 

- Blrihn %fuıdü~üz ve talı- 1 
...... ıran böyle Şalıımız ~ . 
B-

Keşif kolları da şu haberi ~ 
timı işlerdi: 

- Karşmuzda hiç bir kuvvet 
,.ak-. 

Şa.h, inanamıyordu. Bum.ı Oır 
an.anhlann askeri bir hud'ası oJ.a.. 
ırııılt alıyordu. Ve böylelikle ,ı;tiın
lıırce OldUsuıınl ibulu:nduğu 
~ kaklırıp ilcrliycmedi. Te
ftddii.tler içinde kıvrandı. 

Hatıtıi.; Ordugahımızı bile işı:ıa<l 
elmiye °""""ıet edememişti. 

Seroar Cağaloğlu, rezaletlerine \ 
bir cıruıyet ilAve eyledi. Halep va
iiai CaOOıılırt oğlu fü.io~yin paşa 
71 bııık9ız y~ katlıetti. Lakin, 
k.eodiısi ae çok ya.<;aIUadı. o ~ 
lçirıde Diyarlıekirde vcfa.t etti. 
(H. 1014). 

Aalen Çigalıa (Cicala) ailesine 
IMllaUp bİr bahriye zabiti iken, 
Tunus önünde -esir oedil.nti<; bir 
(K&iaberyah) İtalyandır. 

Çigala; lhr mühtedi gibi keli
lnei <:abadet ııetirerek ırnüslünuın 
olıınu"'1. İsmi de Sinan komrw.ş
-._ 

O de-virlerde obi.r adıımm IJli». 
l:iman ohnası mühim bir hadise 
idi Cünkü; Osmanlılar fistt>i
lulı.ıı harp ediyor !ardı. Milli 
cırvretten ziyade müslüma>!llık 
gaweti vardı. B.ir esir müslii..'1ları 
alurııa ona aman verilir .. Müslü
tnanların bütün h~klarına sahip 
ol>ırai< ceınivetizı içine bilitka.y -
düşwı ka.rısırdı. 

4'e; Çigale de müslümaın ol
d<Jkt.Mı sonra, zabıt olarak O... 
manı. donanmasında Sinan na
W,.le calıst.ı. 

Siııııln paşa; yavaş, yavaş yü:k>
ııeldl. Bilhassa Safi~ Sultanın 
l:ı.iımırvesine düştü. 

.S. Vuıedikli meşhur Safiye 
Saltan her İtalyan mühtedis.i ,l(i
bı Çiııale'vi de ilı.mal etıme
di.. Onu devrin veziri yaptı. Hot.
ta; İki Suıt.:ın.a koca o>du. Damadı 
padisabi mert.ebesine çıktı. 

Çigala, Kaptan pa:şal.>ğoa, 

Serdaclı~ yü.ks:ldi. Bununla da 
llcalm&dı. Veziriazam olarak meıı
nedi sa.daırete geldi. Bütün ~ 
manh İınµa;rato. Jui!ı.ma sahip ve 
vekil oldu. 

Çigala, nev'iniıı ve ci ~slnin ;.. 
cabı zeki, enta:ikacı, asrın hem
,oorilerine layilt bir adam idL 

Ciga.la, (Kereç) !ir3Xilerine 
beş fartı şiddetle Anadolu kı

' :ramına vesiJ.e o.lımıst.u. 
1 Am.lolu, iŞ'lle bu ~bi adamla
' rın Wı:urlımdan ve yabancı ruh
i 1.arınıd.a.n ~küp usandığı için i&
' ,.., eımışı.ı. 

Cigala'nın Os.ma.nlı ühkosinde 
, ~~ rezaletler savıl:ına.lcla bi
ı t.irUerne'z. Beylrude bir tevcih ı:e 
Feliıi Girayın reıak.,ıme,'iptJda 
tami ve sonra gareze mağlübEn 
CıwV-ılet Hüsev in pa.şanm lmtlii 
ile Hıalepbe büyük biı gai!e do
~ur. Ve daha nice, nice 
time Ye fe;ada sebep rumı.ıştıu.. 

1 İlıtalıl>ulda bir mahalle hii!en 
• namını taşımaktadır. Lakin, 
Tüm tarihi, Tiiı'klerce ma.lum 
cıldı.ıiu vakit bu hatrra namım 
teııcı•medar olmasa gerekti:r. 

Sinan ~ ıneskooıetinduı, 
ICocıa Murat paşanın Tibriz sefe
rioe kadar Şalı Abbas fütuhatı

\ lll teY3i ve ikmal etmek fuere 
kü.lliyen seıııbest kaldı. Bu suret-

1 la bi.i1ü:ıı Sa:r.k Şirv.an, Gürcistan, 

Dai!ıstan ite beraber elimizden 
gitti. 

Kuyucu Murat paşa k.arşısmda 
üı,kmüş ol.an Şah Abbas sullııe 
ta.tip olmuştu. Sullı da.hl bize 
muvafık 9Urelte a'ktohınabilirdi. 

Fakat Murat ~anın vefatı 
ve Nasuh paşanın veziriazamlığ:ı 
üzerme Şan Abbas filcrini değiş
tirdi. 

Za:tıen, sefir ve mUTahıhas gön
deril'D'Liş, müzakerelere başlan
~. esı:slar vau. cdi.Lmişti. 

$ah At:ıbas bı.m1aın b~ rü
cu edmnedi. Lakin, ai'l:kamıru 
mevkii taı!Jb~ koymama.ıt üze
re müzakereye devam etti. 

Sah Abbas, iki yüzlü politikaywo 
sahlp bir şahsiyet idi. Şah Ab
bas; o..ınanlı İmpa.natorJuğu i-
çin cidden tehlike teşkil ıetmôye 
ba;;laırmştı. 

Bu dıa, Şah Abbasm fazla de
j!ıeri, yahut İran askerinin fazla 
ıkuvvet ve intizamı eoori değildi. 
Bizde adam ve inıtiuııınm kalma
dığının ne-tiocs:i idi. 

* GENÇ OSMANIN BABASI, Mİ-
RASÇILARI VE ŞAHSİYETİ 

Genç Ü9ınanm babası on dirl 
vaşmda cü'lUs etmiştir. On dört 
senıe sal'ta.nıat sürmüst.üx. 

Müverrihlere n.az=ı.rı Sulotan 
Sül-cyınaru Evvel ile Sul:t..aın Mlı
sarun hıık ulru gao>bolımduğu hıd
de on d&düncü pa,dişa-b. addokr 
nur. 

On dört sı>nelik devri saltanat
ında, ili sadırazam, iki kayma.kam 
.kat.ley!ıedi -

Di~ iki Sklraz:mı dahi ~ 
metleri.ne nazaran tekaüde BeV

k-01uranayıp vazife başında tutu
larak: eriyeUece duçar edildi. 

Huzurda boğulan sadrazam 
~jş paı;a, serildiği ;ude cao
lıaın:ıp kırnıldanınca. padi..-..ıh han
t.erini çekip üzerine çökmüş. h3!11-
çerİ.Il!i det'atle sokup çrk:.rmış
tır, 

Genç Osınanm babası Sultan 
Abınet, pek müsrif ~ şehvıete 
mağ!Up idi. 

Suiistimalitı.nihayıeıt derecede 
idi. Yirmi y.aı>ın.da ,-eratı da bun
dandır. 

Y aıni suiistlmaklen niışi kuvayi 
hayal.iyesi cabuk tükendi. Haya,t 
kııırıdilinin vağı israf ohındu. Bu 
dahi artık Osmanlı s:>rs:yı saUa.
ıı.atına mahsus bir illeti müzmine 
olaıraık ıkaldı. 

Birinci Haseki kadm. kendisj,.. 
ni pek sever:ii. Bu surıe.tee klS
kanırdı. Parl!şaha yaklaşmak 
istiyen cariyelerı gizlire boğdu
rurdu. Denize rı ttırırdı. Hoşa 
giden bİr cariyenin bu hale du
çar ed:ildıjtin.i işitaı Sultan Ah-· 
met, Hruıclti ılcaıdımn büyük ·ke
rimesi Sultanın valdesi olduğu
ımı uııutınus, dayak ile, 1ıeıkıne ;.. 
le döğmüş iken, lnmıu a:lıama • 
ırnış, ha<ı. ""'1'i i}e yana1da.rım, 
burnunu cerlı etıınDc.. yüzüne ba
kılamıyaeaık bir hale getirmişti. 

Fa:kat; Bütün bu, ~ 
nına: ııa1'nen Sultan Ahıruıd'i Ev
v<Me birçok hasaili m~ da 
vardır. 

Sultan Abmedi Evvel, ı>e*: :,... 
'kısıklı ve c.ıızip bir µaıdişaiı idi. 
TavıT ve hırrel<ıe<tinde, yütliyüşün.. 
de. kıyafet.intle bır zarafet VI! ul
vi yet vardı. 

(Arkası var) 

IKDAM'IN Edebi Tefrikası · -c -

BOZGUN 
( Ye.sev EMiL~ ZOL~ :Çaeiren:. &~LAMI iZZET ij 

No. 51 ~ 

- Şuradaki yoldan, Şen'deıı. ı 
ı et.eneye gideıı ycldan on kilo
metre mesaiede. 

Top aesleri keısilmiyordu, garp
ten prka doğru uğuldıyarak yak.-

· ~du. Sambük: 
! - Kı:tıı;ıyor! Dedi. Bunu tıek

Jiyu-dum, bu sabah size haiber 
1'l!l'dim gerıeraliın. Bizim Diöle 
cırm,anırwla goördüğü.rnü:z 1Dpçut

lar olacak. Şu da(ojıjı:ada &itler 
• '1e Buzanciden velen bütün diif

man kuvvetleri 5 inci kolordu
ya yü.klenıni.şiir. 

Bir tl(SSizlik oldu, bu sıırada u
&alı:ta harp s!!9leri büyüyor, Mıo
ıio; ha}'Ccırma.'tliık ~in di->Jerini Sl-

kıyordu. Bu bifları bırakıp ne
den hemen fJop ses'eruıe yürün.. 

miiyordu? Hiç bu kadar heyeca.
na d üşıoom.işti. 
Sağ taraftaki yoklan geııenl 
~ geliyordıı. S.ambi.lkü .lll>l:ınl..< 
ya çektikten sonra nevımdane 
haykırdı. Sabahleyin llıaberi ol
mu:ı ols<qdı bile ne yapardı? Ma
reşalın emri kat'i idL Her ne pa
hasına olursa olsun geceden ey.. 

vel Mözü geçmek lfrLımdı. 
Rokura dofıru hareket emri ve

rildi 
Rokura vannca kargaşalılı: baıı 

gii&terdi. Karar verildiği gibi 
M.öz'ü Villerden mi geçocekler-

Otobüsler için 
Yeni güzergah:' 
Gazi köprüsü 
Belediye bu hu.5usta 

tetkiklere başladı 
Büyü!k caddelerdeki vesaiti 

nakliye kesafeıııni azaltm1ya ça
lışan belediye reisliği İstan.'bul -
Beycj(lu oııcıbü.slerı için yeni gü
zerl(Wılar tespit etmektedir. 
Yarından itil:.aren vesaiti nak- 1 

Liyeye açılacağını yazdığımız o-Oa- · 
zi köprfu;ü• nıden bu maksatla 
da istifade edilecek bir kısmı o- 1 

tobi.i<;ler lbura.dan ,gidip geleceıkr 
!erdir. K eyfivet tetkik olunmak
tadır. Ot.Obüs sahipleri; yolun kı
salmasına rağmen Karaköy, E
minönü, Sırkeci ve Su;tanahmetr , 
tek; mü.sterilerini kaytıedecek - J 
!eri beyanilıe bu yeni yolu uysıun 
bııJ.mamakta.dırlar. 1 

Diğer taraftan bazı otıobüs p.
hipleri de Aza')>kapı ile Edime
k"'PJ arasırı.dalki veni bir hat te
sisini d~ektedirler. 

-----<>--
VlLAYET 

Çiçek ve kümes. 
hayvanları sergisi 

Baci:ma her yıl şe!ırimiıxLe bö
yü'<: bir .Kümes hayvan1arı; Zi
raat ve çi("'kçili.'< ııeırgisi~ açı.1-

ması: loararlaştınlmıstır. 
Istar>bul vilıayethıin her kaza

sından bu serg:ive ist.ira.k edip tA! 
de.rece alımlara para mük&fab. 
V'l!riJeceldir. 

il~LE.DlY& 

Gazi köprüsü yarın 
açılıyor 

Yarm sabahtan itibıırt!n tek
'lTiil nıaıki.l vasıt:ıl.ar .ı:ıa aç&cak 
olan .Gazi Köprüsü. ile bu köp
rü yıe ııiden cadde w yollar da tatr 
biık edilece!k olan ı;eyriis..ofer ni
zamlarını tetkik e1ııııeik üze:re ı 
dün B.1ledi)"e reis !Illlavinlerin.
deın Lutfi Aksoyun reisliğin® 
bulunan bir hey'et buralara gi
derek tetkikler yaı:ımıştır. cGa.
lata KöprüS.h nde old'u.ğu ,l(ibl 
.Gazi Köprüsü• nde de yayal.:ı.nn 
karsıdan karşıya geçebilerekkri 
ye; tahd.>t o:umnuştur. 

Yaya!a!l'; işaretlerıen iki geçid 
yerinden karşı kaldırı.nıılara ge
çebi~ecck1,nJ.ir. * Her yıl vilayet Jne!'lrezindıe 
"amlm:ısı mırtad olan .Ağaç bay
ramı. nın bu ytl ,<chrimizdc ya
pı.fonama6ı ka.rarla.ştırıJm~tır . 
Buna ool::;oı>; •Ai!ac bayr;ı;mı. ndan 
m:ksut o~an cA!!ac dikme• işini; 
B!ECcdive ve Ziraat Müdiirlül<l& 
rinin es= h~r yıl dııha aırta
rak üa etmekte buhmına.sMM. 
* Taksim - S11'3Serviler caıdld& 
sinin şi.mdiki parlııe va:ziyettnd'en 
asfalbıı QCwilımesi kaY3"laştlnl -
muıtı.r. 

ı..KONOlll 

Karabükte boru imaline 
başlanıyor 

Karabük demir ~ çcl1'k :fııtri. 

ikalıarınm hadde ve boru imal e
den iııısmtları valandıa işlem.iye 

ba: ıyacaktlr. BöylıalDdememle
Oııet ihtiy.ac:ınm mühlın bmu ~ 
ımm edilıeeektir. Fabrika idaresi 
şimdiden sipıaris?er lt.a:buı elmelı:

ıedir. 

di? Duay şa.şınrnıştı, mütered • 
ditti, köprünün Prusyalılar ta -
rafından işgal edllrrüş o'ması 

miimküaiü. Doğru yüriiımiye ve 
geceden önce Rernilli'ye ulaşma
yı tercih etti. 

&kurda kadınlar ağla.şıyordu. 

Erler aç idi Murisin bir aralık gö;b. 
lerı karardı, sendeledi J an koş
tu. Mıoris: 

- Bırak dedi, artık sonuıın gel-
di. .. Burada ölmeyi tercih. edi -
jllru.ın. 

Yere otmdı.ı. J an çatıldı: 
- Ali.ah Allah~ ... Bil ne biçim 

er böyle... Prusyaiılara esir dü.,.. 
ma mi isti:Ynıısun? .. Haydi kalk. 

Mıorisin Bllf.ll&n kesildiflini, 
~erini kıapadığuu, cevap v~ 
mediı:tini görünce: 

- Hay Allah kaıhrelsin! Diye 
tekrarladı. 

Hemen çeşmeye koştu, Mıori
sin başına su döktü. Sonra kim
&edt sıklamadan çantasından 

6>kı ;ıkı sa.kladığı pek.simeti cı-
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• 1 
Bir şalıit mah
kemede 

~ .. 
Zonguldak lstanbul temiz tutulamıyaca~. mı 

limanının ağzı 

temizlendi 
Fakat şimdi de şi

lep buhranı var 
Sen fırtınalar yüzünden dal-

. gaların getirdiği kumlarla ka- 1 
panan Zonguldak limanı ağzı- · 

. nın temizlenmesine !.aşlan -

maz
nuna dua etti 
Kırık ve. çıkıkçı İsmail 
bir ay hapis yatacak 
Silıivrilaıpıda Meşeli mescit 

caddesi:nde 52 nuıınarada oturan 
72 yaşında İsma.il adında bir a
dam diplomasız olarak dokt=
luk yapmak suçundan dolayı mah 
k.eıney~ ve!)lıniştir. 

clsmail ~a- dıye tanınan bu 
adam eskidenberi kırıla;ı ve Ç'l-

İstanbul Belediyesinin en za
ü teşkiliitı, en kuvvetli olması 
lôzımı::elen temizlik işleri teıki
liitıdır. 

Scnelerdeulıeri istanbulda her
kes şehrin pisliğinden şikayetçi
dir; senelerdcnlıcri İstanbula her 
ayak 1ıssan yerli ve yabancı şeh
rin pis olduğunu söyler; buua 
mukabil İstanhul belediyesinin 
temizlik işleri kadrosu dar çer
çevesini genişletemez, dar büt
(CSİDe para koyamaz. 

' rnL•tır. Yalnız temin edilen tek 1 
tarak dubası limanı temizle - ı 
miye kafi gelmemektedi:r. Li
manın ağzı vapurların rahatça 
girebilecekleri bir hale gelmiş
tir.Bu sebeple kiimür nakliya-
tı tekrar başlanuştır. 1 
Yalnız şimdi de kömür ta

şıyan papurlar azalmıştır. Çün
kü müttefikler vapurlnrmıı:u 
kiralamıya devanı etmekte, va
pur sahipleri de bıınn daha ı I 
karlı gördüklerinden vapur - ) 
!arını kiralamaktadırlar. Şim- ı 
dive kadar böylece kiraya' ve
riİen vapurların adedi onu bul- i 
muştur. Müttefikler Yunanis- ı 
tanda birçok vapurlar kirala
mışlardır. 

1 kıkçıdır. Fakat bu, ı;eş;t işler dıp
lomasız.lara menedildıkten son
ra o da faaliyeUen w.zgE!Qllllştir. 
Yalnız tan.dık,arından bazıları
nın ricalarına da.yan-aınamış, Be
şiı< taşta Haııimin fırınında araba
cı Y ı:Jıoıı.bun kırılan ve Jıası:ıahnne-. 
de a..çıya .kxınuUİn ayağına bak -

İstan.bul şehrini bugünkü pa
ra ile temiz tutmanın imkaru 
olmadığı görülüyor. Bir aralık 
İstanbulda helediye remine ve -
lilet etmiş olan bugünkü Hatay 
valisi Şükrü Sökmensüer, İstan
bulu biraz olsun temizlemek is
teyince birbuçuk ayda - zanne -
derim - bir senelik parayı sarfe._ 
mişti. 

Yeni İstanbul valisi ve beledi
ye reisi de, şehrimizde işe bıış!a
dığı ilk l?iin teınizlii:,-e ehemmi -
yet verdi, temizlik işlerini ele 
aldı, ;,.j esasından inceledi ve İs
tanbulu bw>iiııkünden daha te -

Diğer ta:raftan Münaka13t 
V ekileti dahill nakliyatın ak
snmamım için tetkikler yap
maktadır. Memleketin ihtiya-
cı nisbetinde bir şilep filon j 
hazır bulundum lacaktır. . 

- ~rl 
MAARiF 

Bezezyan lisesi talebeleri 
Maıırif >cta1'e9ince görülen J.ii

zurn ü21ell"ine kaı:ıatıkh/'ııru haber 
verdiğimiz Bakı:rköyündeki Be
reZ)""1 lisesinin lise :kısımlan t> 
!ebelerinin rEBm.1 ve hususi olrul
lann ayni smıflarma imtihaDSIZ 
olıa.raık almmaları ''ün Maarıf 
Veki.etim:Mm t.ebhiı ol;mmuşt.ur. 

DENiZ 

Liman reisinin Ankara 
seyahati 

IMın ta.ka Liman Reisi Refik Ar 
yentur'un Vekalıet 1arafmdan An
kanya davet ıedihn.esme denız znıa... 
hafilinrle eheınmivet verihnekre
dir. Münaıkile v ekiletinin de
nİZ işlerimiz üzerizıdıt yeni bıııa 
karar !aT vemırJı ~ ııöyo.. 
lenmelk'tedir. 

'' Tırhan 1, ın temiri 
için saç bulundu 

Tırhaıı VafAlnl Ka.sımpaşa ha
vuzlarında ~ edilmoktedir. 
Vapurun saçları Trak ~ Ma
ıınara tipi vapyrlarm sa.;ıWın ka
dar ıbüyi.i.k olm~ Demz 
Yolla:ruun elinde buluoan yedek 
sac: ıev1ıa1ar Tırilanın tekıEsu 
u~tın-. 

.Aırıbarlar y~ som& Y~ 
nıJ.ann. kBl)"tılıınMııoa ~ 
tır. 

mıı;, alçıyı kırmış, hıı.stanın ıztı
ralbını dindirmiş ve kırıj!ı iyi et.
~,ir. İsmail yUne bu şekilde ri
calar üzerine Koca Mmtafapa:şa
da 28 inci ilk okul taWbesi.nden 
İsmetin kırılan iki elinıilı parmak 
!arını alçıdan çıkannL'j, QOC$ 
ızt:raptan l<urtarıp iyi etmiştir. 
Su'tanahınet üçüncü su., ceza 

IINi!hJ<eme:ımde mllhak~ edilen · 
İBınaü hiilen böyle işler yapma- ' 
dı,itını., bu iki hadisede eısasen pa-
ra da almadığını, ha:tır için bak
t~ını söylemiştir. Şahit o'arak 
dınlenen Ya.kup ayağını İsma.i'in 
i(yi ettijiı:nl ve kendisine minnet-
tar oldu;(unu sôyleın.İ$, İsmetin 
annesi de ayuıi Ştc>yleri söy !emiş 
hatta bir de İsınaılin ömriinün ~ 
2""l olmasına dua etııni$ir. 

Hakiırn lsmailin suçunu sabit 
görmüş ve kendisini bir ay hap
se ve 25 lira aji:ı.r para ce=na 
malhkfım etmıştir. 

ADLI Y & 

Aparlman 
mahkum 

hırsızı 
oldu 

Salbıb lı Akif Ll.lelide bOr a
partmıana ~ üst kat tara
çada bıılunan .Aıvniye ait hır Jti... 
lııni çal.mış ve ~arken yakalan 
Illl3lır. Hırsrı SUltanalımet iıkin
Cİ sulb ceza mahkemesinde 5 ay 
7 illin h8416C ma.h.kUm olmuş ve 
hen:en te.vUU! edilın.ışt.ir. Akifin 
bundan evvel yine bır hırs•z'ık 
sUıÇwıdan :nfaz edilmemiş 10 ay 
16 ~'bir hapis mab.kü:miyetl 
daha bulunduğu anlaşılmı.:ıtır. 

18 yaşında ya
man bir hırsız 

16 ev soyduktan son
ra dün yakalandı 
18 yqında Va.. 

sil o,ğlu Koç., 
adında bir hır
sız dün y aıka -
la.ıımıştır. KDQO 
Çengelköyünde 
otwımaıktadır . 
Şimdiye ka -
dar muhtelif 
semtlerde 16 ev 
soymuştur. Ko
çonun' .ı;aıbık:a -
sı:ı olması şim
diıye kadar ya- Hırsta Koço 

ka.Ian.am.anmBının b:rşlıra SEibe
bidir. ~un~ e-Aler 
şun.lanlır: KadılOOy Bahariyede 
Metropolit Maksimonım, Kadı
köyünde Baılırıye mü.taka.idi Ke
maJin, Kadıköy V en:li aıpa.I'tımanı 
alt katında A\isa'V'idin, Kadılköy 
B:ıılıariye caddesi 69 numaralı Zi
yanın, Kadıköy Çilek sokak Ce
malin, Çengelköyünde Rımı rnek 
tabi muallimi Eftimiyanın, Çeıır 
geJköyünde Mezarlık: ookıa.kıta. 

Faıhrin.in, Küçüılcıpazarda Mah-
p O L 1 9 met Kirdal, Mcıhrnet ve Kas;mın, 

KuledıLinde kere.>teci İsma.ilıın, 
Bir çocuğun parmak- Kul<rliıhi caddesinde deıınirei s;,.. 

'arı ezl'ldı· deriMn, Nur Ziya ve Polonya so-
ka.itmda mimar Alfredin, Fm -

SuJ.tanmınettıe .AJ<bıyıkta otu.- diltlı.di!. sütıçü Tanaşın evlerde 
a:yrıa y&de oduncu Falıriııin ya-

ran 15 yaşlarında Bilrlıanettin zilıane ve arrliyesine ~ muh-
edmda bir QOCı>k dün Y edi.kı.R- telif eşya ve pa<W. çalmıştır. Bun-
den Sil'keciye giden Nurinin ida- lardan mimar Alfnıdin evini iki 
resindeki tramvaydan demir ~in defa soymuştur. K.oçi bundan e'll'-

vel bir defa ya'kalaıımış ve elle
de atlarlken düşmüş ve ayak ?aı'" ri ,r•--eli olarak ÜSki.idar ad-
maklan -;ı....;..+:... Büıılıanettin ~ 

~,....,~ liyesine sevkedilirken yolda kaç-
Ş:şli Çocuk hastahanesine kal~ mıştı. O zamande.dıeıi aramın 
n.l.nuıı~ır. • Koço dün sa!b:ıh adliy~ gelmiş 

YANGIN 

rniz tutabilmek için hiç değil 
dokuz vüz bin liralık bir büt~ 
liizıınr.eldiği neticesine vardı. e 
ber aldı/Tının ı::fü·c, temizlik işi 
ri müdürü yeni biitçeyi yüzd 
kırk bir zamla teklif etmiştiı 
V c gene haber aldığıma göre 
hasebe bıı teklifin karşısında d 
rafamıştır: Anha minha muha 
sebe bu zam teklifini kabul cd 
miyor. Bu mesele bir de dai 
encümende müzakere edilecc 
Fakat muhasebenin scliınlıya • 
ınadığı bıı f.,,,lalığa daim! ene 
meni ne diyebilecektir? 

Herhalde encümenin her ne 
retle olursa olsun, rn~ · 
bir fikirde bulunmıyacağım il 
mit ediyoruz. Temizlik işleri b 
çC6iniıı doktu: yüz bin liraya il>" 
liığ edilmesi kat'i bir zaruret o 
muı;tnr, Bundan sonra İstanb 
temiz tntulaınıyacak mı endiş 
si varit olmamalıdır. Bunuıı · 
çin de belediyenin bütün teşki 
latı ve bilhassa viliyet sıhhat i 
!eri belediye temizlik işleri büt
çesine kendilerinden kısarak y 
dnn etmelidirle:r. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Liman varidatı 
üçte bir azaldı 

Yeni tesisat harpten 
sonraya bırakılıyor 

Harp oolayısile limanımıza 
pek az ecnebi vapuru gek!iğın
den devlet liıoo.nlan iş. etme u
mum müdürlii.güııün ;işleri QC>k 
~ır . .lsta:ıi>u.ı liınamnı.n va 
l'idatı üçte bir n.isbetinde azal -

' ~tır. Bu se'bep'.e limanda ya
pılaca!k bazı inşaat ve tesisat ~ 
!erini geri bırakmak mecburiye
ti hasıl olm~ur. 
Rıh tı.mlartn t.aıdıidi, yeni vo'nç

'er alınması, kömür depo'an in
şası da bu aradadır. Bu işler an
cak harpten sonra yapılmilecek-
tıir. ' ... 

MÜTEFERRiK 

Talep çok balık az 
Son ııünlerde balık ak.mı aza1.. 
~. Toıik az tutulmaktaaır. 
Bıma havaların cleğı.şmesi ve 
balık mevsiminin de geçmi.ş 01-
ımı:ıı sebeptir. Bu vüzden fiyat
lar da çok yüksehxıi~ir. BUna 
rağmen hariçtıen QOk tak>p vaırdır. 
Crltan b.irtün balıklar şehre g!r
ııneden İt.alyan ve Yunwı balıkçı 
geroüeri tarafmdan kapışıhnak
tadır. Bu yrl balık ihracatı şUn.. 

dtve kada1- göl"illn:eniş d~ 

fazlıa o!ıııuştur. Memlekete de 
bu yüzden çok p.a.ra girmiştir. 

fukat knrid.orda oolaşırken siıvil 
bir polis memuru tarafından ~ 
his edilmiş, kısa bır kovalama -
cadan sonra bu sırada yardı.ma 
gelen adliye polisi Sadettin ta
rafınd•n yak.alaımııştır. 

Eroinciler yakalandı 
I...aı:ıgada M'l!lltafa oJ!lu Ahmet 

erlmda birinin eroôn .ı;attmhğı ha.. 
ber alınmış ve evmde yapılan a
nmada 60 gram eroin vıe i:lri ~ 
ça esrar bulunmuştur. Ayni za
manda evde Battal, Salıri ile e
roin se"1tiy atı yapan F'ıdına ve 
Zcıhra adlarında iloi klldm da ya
Jııafanmıştır. Bunlar eroinleri Mo
iz oğlu Alber1ılıen aldıklannı ~ 
Ja:n.iıiler ve A:Jbert de Takııiınd~ 
ki evinde yakaJanm~. 

EYVellti gece yan&ı. Bak?riro -
yünde KarWt.epede Kara Ef -
tim oğluna ait Hl numaralı. evUı 
bııcası tutuşmuş, itfaiye tarafın
dan aöndüriihnüştür. 

r--... r;:e:o' , : ;;;.p. :·L' . ~~: , A', ~--R. . . . . i . 
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Hepo;i adlııyeye voerıleceklerdir. 

kardı, kınntılaıdı, llforisin ağzına 
dak~ü. At:;, gözlerini açtı, yedi. 

Ve birderııbire hatırlıvaraık sor
du: 

- Ya sen? Yemem~ miydin? 
- Sen heni düşüımıe, ben açlı-

ğa idmanlıyım, bok!erim... Bir 
maı;rapa kuılbağa şurıibu içilin 
miydi tam""1!dır! 

Gene ımatrasını doldurdu, bir 
yudumda içti, dilini şaJclattı. O 
da aclıkıtan sararmıştı, elleri tit
riyordu. 

- Haydı kıa1k yavnun, 
Mori.; Janın koluna ,l(irdi Hiç 

ıbir kadın kolu kaRıine bu hara
reti vermemişti. 

Son kıt'alar Rokur'dan çıkar
ken, ilk Prusya kıt'a'an o°'bür uç
tan Ro.1<ura giriyordu. S::.ğa ycr
l~iri'.en toplar de!ihal ateşe~ 
ladı. Tam bu dıratla 106 ncı rop
larm ağzındaydı. Bir gülle bir 
ırmağın kenarında.ki söğüt ağacı

nı ikiye !böldü. Bir başkası Bo
duanın yamııda vere f'ÖDlii.)dii, 

B&a TRAMVAY YOLDAN 
ÇIKTI 

Dün Mşam saat ...ın..ıe Orta
ılıÖy - .Abaray badtındı işliyen 

149 numaraıh tramvay Babçeika
pıda yuldım cU:ıınııw vıe bir müd
det münablatı durdumııı,,ıur. 

patlamadı. 
Kafilenin başı RemiJ.:.ye varmı.:ı 

olacaktı ki, durdu>ar. Şuto: 
- Vay canına dedi, bizi bura

da mı bıra!kaccl-Jar? 
Gülle y~urun;J. yakıılan -

mış.lardı. Bir tanesi sağda pat -
ladı, kimseyi yaralamadı. Uzu.n, 
laıııkunç ·beş daJcika geçti. Hali 
kmuldıyamıyorlardı, bir şey de
ğil yolu kısniş ohıca.ktı.. 
Şuto tekrar homurdandı: 
- Satıldığırnızı her.kes bi.lıi • 

Yor! 

Homurtu ~ ağıza y.aY'll
dL Koııkıu i 1e kamı;ılanan yürek
ler hızlı hızlı atıyordu. Evet e
vet, onları buraya Prusyalılara 

, teslim etmek için getirmişlerdi 
Çılgı.ıı ses:er duyuluyordu: 
- İhanet ettiler bize! Bizi ele 

verdiler! 
Lube'nin hatırına hir şey gel

di: 
- Bizim yolumuzu !kesen o do

muz i:n:ı,par.atcrla eşyalarıdır! 

(.A'"lca&ı varl 

r ... . ;.. .. ...... -. ~: ·"' . .ı.f>ı. 

YENİ İNSANA 

YENİ HAK 

N ıuıemolla Sadri Ertemill 
bir makalesinde: 

c- Yeni insana yeni hak.• 
Ba~hğ:ını okumuş, bana şöyle 

dedi: 
- Kendisini nıeb'us yaptı • 

lar, daha ne istiyor?. 

ANLAŞILMIYAN 

NOKTA?! 

Tüneibaı;ı cinayetinin na • 
sıl olduğu anlaşılmış: Fatma 
ile Halil birbirlerini kesm~ -
ler. Tahkikat, Tıbbı Adli bu -
ıı.u gösteriyorsa mes'ele yok. 
Fakat, bizim Nanemolla şu bir 
iki noktayı anlıyamamış: 

- Halil ünce Fatmayı kes
ti ;.., Fatma sonradan nasıl di
:rilip de Halilin gırtlağını ko -
paracak ve ensesine düşürecek 
kadar kesti Fatma Balili önce 
bıçakladı Ye gırtlağını kesti 
ise bu haldeki Halil biliihare 
Fatma)'> nasıl kendisinden da
ha beter ve berbat şekilde k.
İıebildi?. 

Nanemollaya: 
-Bunları bana değil a.. Bi

:rader, tahkik.atı yapanlara ve
ya gazetelere bu şekilde ya • 
zan polis muharrirlerine sor_ 

Dedim. Filhakika: 
- Aıılatılı.şa göre fetva v• 

rilir-
Dendiği doğrudur! 

ESKİ 

YENİ 

"Üniversitede iç alem .. Diye 
tavsif cdebileceğiıniz derun! 
dedikodular yavru; yavaş mu
hite ve harici aleme de sari ol
rnıya başladı. 

Arada muharririn rolünü ifa 
edenler ise ateşe körükle gi • 
diyorlar. 

Gazetecinin biri gitmiş, ara
mış, tarıımış eski Darülfünun 
emini profesör İsmail Hakkı 
Baltacıoğlunu bulmuş ve da.
ha garibi Rektör Cemil Bilse
lin söz ve fikirleri aleyhinde 
söyletmiye de muvaffak ol • 
muş. İsmail Hakkı bir hayli do
lu olacak ki, daha ilk sualin ce
vabında patlayıvermiş. 

Bizim Nanemolla ile bu mev· 
zuu konuşuyorduk da: 

- Tabii.. 
Dedi. ilave etti: 
- Eski yeniye, yeni eski7e 

herhalde rahmet okumaz? 
ATEŞ OLSA - - - ---
CİRMİ KADAR - --

Almanlar bütün bitaraf ge • 
nıileri batırnuya ka:rar ver • 
nıişler. 

NanemoUa, 
- Aldırma .• 
Dedikten sonra, meşhur du. 

bınıcseli hatırlattı: 
- Ateş olsalar ciriınleri ka

dar yer yakarlar! 
A. $EKİP 



iKDAM 

~m Bir senelik 
ihracat ve 
ithalatımız 

Fransız tayyareleri 1 
Finlandiya arbinde 
Müttefikler Finlere istedikleri 
kadar harp l.evazımı verecekler 

Amerika 
Filosunun 
Nümayişi 

Bu nümayişe 130 
gemi 350 tayyare 

iştirak edecek 

A:nık=a, 17 (A.A.) - Harici ti
camimiz hakkında neşredien 
resmi rı.kaımrara l\azar:ı·n 1939 
yılı içinde l! 8.248.934 lira değe
rinde 605.5aa.778 kilo eşya ithal 
ıedilnıiş '"" ·buna mukabil de 
127 .388.997 ~ i r a değerinde 
927.695.999 kilo eş-va ihraç o!U& 
muştur. 

Pııriııı, 17 (AA.) - F'ra:ıısanm f 
Piıılan.diyaya yaptı,i?ı maddi Ytil'
dı:m .Mille:Uer Cemiyetıne men
~ •her hangi bir memleketin 
:taotığı y.ardmıdan.Üstündür. 
Fransız ve İngilh hii.kfrı:n~ 

:r~, bu yandınu drendi kıılıiliyıe<tJe
l'tne nazaran aralarında taksim et.
llıişlerdir. 

l'ransız ya:ıxlııımı tayyatt Jıeva-
~ en son ııis1Bn tan« dafl 
~lar.uı:a ve ağır ~ ~ 
~. Bunlar la ·ltaııuınusam. • 

denheri Finlandiya cephesinde 
!rul.lanı1malct. Finlandiya m. 
maıvtanlan na:ldıi ~ ve fakaı 
imll!ımı hn ası Jool.ay .toplan ten:ilı 
elmi$1U. • 

Finlan<diya ordusuna, mii'llteflı: 
orxh.ıla<- için yetiştirilmesi derı>if 
ed'ilen1er haricinde istediği ka
dar hlırplevazımım tedarik em:
si için Fraıısı.z ve İnııiliz W:ırl
lkıalarında hudutsuz kredi a<;ıl

mıqt:ır. Levaz=n n.alkli hlç mü.
külitUm. vu1cıı bulmakta<lır. 

Londra, 17 (A.A.) - Öğrenil -
diğine göre Amerika Pasilik de
nı.zin<lıe büyük bir deniz nümayi
şi vapacalclır. Bu nü:mayışe 130 
gemi ve 350 tıayya:tıe iştirak ede
cektir. Nümayişte hiç blı- yalı"'1ı
C1 diplomat veya gazeteci hazır 
ll::ıulıum:ızyacaktıır. 13. Roosvelıt 
seyaıhati esnasında yatıy lıe <ı'Üm:V 
yiş sahasına gi~mesi muhtemel
göriil!mektedir. 

Bu suretle g<ecen yılın dış ti
careti kıyımıet itibariyle ihracatı
Jmz lehi.!l'Cl~ 9.14-0.008 liralık leh
ıte ·biT fark gösi:eıımektedir. 

Tayyare suistimali 
(Bas tarafı J inci saufada) 

rimane gayesi bilinerek ve bu ga
yeye ıı;tiraıke niyet ve zi!hniyetle 
verilırıiştir. Hu iısa Hilbari .e Ru
hı Boııcalının Ekrem Körug ta
rafından yapılan resmi evrak 
sahtekarl.,P;ına, suQıın işlemnesı
ne yanya.::ak vasıta tedarik et
"..'"k suretile ~tirak eylediğı alk-

Sovyet tazyiki Norveç sularında 
mühim bir hadise 

f Haş tarafı 1 inci sayfada; 
!Fin:landiyaya yruxlınıının vasfı 
olan ciçten gelme· prem;fui:ndle<n 
aynlmıyacalı:tu:. Zira İsveç ha~ , 

il ve mantıki deli. 'erle suc»ı bu
lunmuş okl4.i!u kanaati basıl ol
mııştur. Tüıık c~a kanununun 
<hareketine ı.rymzyaııı 6:i inci mad-(Bil$ tCIT'!lfı l inci :myfada.) 

f:'.liz destroyeri &mirallilkten ta
<1U1at istemiş, amiral:lil< de NOl'
\'eç kara sulanna giriılerek: ~ 
.tnar.lı:'da bulunan harp esirlerin.in 
k..ı.rtanımaıı.ıru aınretıni;ştj.r. 

karasulan hucbı.du hususunda hie 
bir yanlışlığın mümkün olımuya
ca.;tından hadisenin Norveçte d~ 
rin bir infial uy andırdığını söy
lemesiııi 'bildirmiştir. 

E~çilik ayni zamanda, İngiliı: 
donanmasına ileride Nol"Yeçin 
hu'lrulru h ö:kü.mranisiııe riayet el
mesi emrinin verilmesini de iste
mek talimatını alanıştır. 

tı harekıetinde oir doe,iiişi.k1ik keır ' 
dis:i için oldu,i!u gibi Finla!lldiy-a 
için dıe vahim iJıtiliiflara sebep 
olalOilıiııı. İsveç'in FinlaaiiyaYI b&.
rıışa davet ettiğini hakkuırla ba
zı ı;azeteler 'taırafmdan yapılaı:ı 

desinin 3 ünoü ve oonwıou fık
raları delaleti!e 342 nci maddesi
ne tevf;ıkan tooziye5ine karll!l' v~ 
ri.mesini dilerim.• 

Müteakiben maznunun avuka
tı Rauf müırafaasılll yaµınış, ya
ı:nlan işin bir 'hazırlık ıa!hki!kıa tı 
oLcluı;ınu ve böyle blr talıJtikatın 
hıQbir :ııaman suçun sübu1una me
dar olaıruy"acaıV.na, suçun sahte
karl~a iştirak maıtıiyetiııde de
ğil, vazifeyi ısuiistima.l ola!:ıilece
ğini söy'.eıni.ş, her~ talep et.m~ 
tir. 

Bir aralık Jooıng Fjoıı::t 'u mansa 
lııoda iık.i Norv,,... lıo -ı..eri ·· ""'!- -· p ~ go-• ""'"'~ür. eoos..,.ıı: ismiııdeki tn-
gUiz destroyerinin kumandanı 
l'apura Norveç ""' ;lıı.ı:i.Uzıerden 
lllii.rakkep bir heyetin c;ı.karı.:lıına
sını ve Altıınankın Bergeıı' e ka
dar ,i6türülerek orada .için.de a
l'litırmalar Yll4Jı1masını ve hu.lru.
ku diiYel .kaidelerine tevfikan <t.ah
ltikata başlanmasını teklif et -
llıi.1tir. Fakat kumandanın bu tek
lifi kıbtl edHmemiştir. 

Nihayet elçilik Norveç hükQ • 
metinin İngiltere hükUınetinden 
alınan esi.rlerin iadeeini, tazmı.. 
nat ve tarziye beklediğini bil -
dirnıek emrini de almıştır. 

Hariciye Nazm KGht muvak
katen Osloda !bulunmadığından 
Hariciye Nezaretini vekaleten i
dare eden Başvekil İngilterenin 
Oslodaki elçıshle bugün gÖ~ -
müı; ve Norveç bitaraf. ıi(mın ):>u 

ne.şriya1 tam••num asılsızdır. 
Umumi .kanaate göre, pek y.a.

ikmda :ııönilllü hareket.ini.ı:ı art
masına intizar edilın.,,;i icabeyl~ 
n:ıelrıe:ti:r. 

Hıe.!sW.ki, 17 (A.A.) - Fiıı taıy
yW.erinin Leningradı Kareli Bıer
zatıına bağ lıy an dıemiryolunu 
bombaroımaın ettikleri lbiltliril -
mektediT. Bu demi:ryu!umın bir 
kıaç gar.ında yangın c;ı.kınıştır. 

K&n!!.!i .Bı.:rzalıında vaziye.ı cid" 
dklir. Sovyet kıt'alan Sınnma 
ıınm~sımn garp kısmındaki 
ilk hattı ve M-0laajaervi ilıe Mu-

lngi& destroyerleri .bnnun Ü.
terine kara suları haricine r:ık
nu::;lır~ fakat .. 3m.irallik.ten gelen 
.Yen.. t.:liınat ııızeırine Cossack telıı
rar Fjord'a girmiştir. 

Mtıruırk İngiliz destroyerini 
batıracak şcl<ilde bir manevra 
Y~ fakat bu, manevra esna
:,~ pupası karaya oturmuştur. 
~ üzeti:ııe Cossack Alkııaıı 
Vapuru.na Y~. 

suretle ihlalinin memlıellmtt.e uyan
dirrl:ijti ll/efreıt ve iinfuıJô şiddetli 
bir ifade ile beyan etmiştir. 

aksen arasında iki noktayı elde 
ederek ıbural.aırda sağlam bir su-
11fl!llı2 yprleşmi) ıe mııvaıfila.k 01-
mtışlardır. Ayru zamanda hatr 
jal'ahenjaervi ile Muo.ksan an -

Akn.an gemisicin anbanııd.a 00.
lunan üç, dört yü:ı İnıgiliz esiri 
C-Ooo™'k'a alınmış ve bu gemi de 
diğer destroyerlerle birlikte İn
giltere.ve hareket etmiştir. 

Betim, 17 (A.A.) - Norveç 
~arından Altmark vapurunun 
Inıgili:z 1er tarafında<ı yııkalanınası 
hadisesini protesto eden Alman . 
notası; mezki'ır geminin Norveç 1 
tarafından iyi himaye edilme -
mi.ş olmasından dolayı tazııırinat 
istemekte ve şö,t le nihayet bul
maktadır: 

sındıdri cephede yetri taarru.zla.r 
y.ae-pUına.ktadır. 

Taipale mmiakası:nda da cid
di .ınuhanebelıec vw.ıu bu:hrutkta
cıı.-. Sovyet taarnuzu ayni şid
det.iyle devam etmektedir. Fin 
askıerleri ekse:ri}ıeti ıezici olan dıiiş
mUilla karsı gece gündüz müca
dele etmektedir. 

Bu hadiseden evvel Norveç ka
:ra sulan haricinden geçmekte 
olan Baddur ismindeki oo.rruçlı 
A.'man vapuru wanhoe J.simli İn-
gıliz destroyeri tarafından dur -
il ıırulrnak istenilmiş ise de va
pur Alınan adeti v~e kendi 
kendini bat~ll'. 

Oslo, 17 (A.A.) - Norveç Hari
<'."ye Nezareti Altmark vapuru 
biıdises; halııkında şu t€1bliği neş
re Lınişfu-: 

Norveç hükfuneti Londradaild 
el.,.iliğine verdiği emirde İngiliz 
lıiik:Uıne'lini de.ııhal kı2yfiyıetten / 
hatıerdar efımesini, Norveç ka -
rasulannın ihlalini şidddetle pro
t.ısto eylemesini ve hadisenin koy 
da vukuiıulmwı olmasına binaen 

•Almanya, Norveçin nazarı dil< 
UtiJ;i. celbetti ki, vaziyet çok 
cıddidır ve en vaJıi.m neticeleri 
dojtu;rabilir. 

Londra, 17 (A.A.)- Bir Al -
man tahtelbılhiri şimal denizin
de bombardıman edilmiş ve ba.
tırı1mıştır. 

Londra, 17 (A.A.) - Balıriıye 
Nezareti, bütün 1ngi}iz vapurla
rının liınaırlannı te~etmeden 
önce düşmanın ılıa.w hücwnlan
na karşı koyacak şekilde silah • 
}anma.lan lüzumunu tebl;iğ et • 
mektedir. 

Oslıı, 17 (A.A.) - Norvec, Nap. 
veç v aınır !arının Uıq>illenımesi
rıi üç defa Berlin nezdinde res
n;ıen P;otes.to etmiş ve zarar ve 
zıyan ıstemek l-tıklkını muhafa
za ey :ediğini bildirmiştir. 

Amerikanın Londra 
Sefiri diyor ki 

Vaşingto~ 17 (A.A.) - Vazite- Kar fırtınası oevhenin heyeti 
Bi ~a doneoek olan AmerikJır. umuıniyesi iirerindıe kar ha
nın Loıııd:ra sefiri KenıJ:!edy beya- va faaliyetini tamaıınen ~ 
ııatba·bulunarak l?O'leccl<ilkıbahar- ımuştur. Bununla ·bera!ı Frau-
.za Avrupada 'büyük bir felfil<ıet sız tayyareleri Abııan h;lıarı ·· 
\ruku bulaeağım söylemiştir. Se- zainde birkaç isükş ft.. buhm u-e: göre patlıyiM:ak olan mi.iıthi.ş <mL5laroır. a ' • 

P esnasında ~ansa ve İınıtil- Sar'ın "lll'bi-"-- :kPşı'f mu"._•~ 
terenin Ameri.kada ıbulıınan 3 .. ..~ - u~~~ 
llıily.a!' raddesin.dıeki ımevduatla,. lerinıizdeıı'. biri Alman haıtlaxı içe-
n sür'atle eriyecek w Amerika- risine çok SClkıuld'uğ.undan bir 
da Paris ve Londra hesı.bma ve-- mavn tarlasına çarpmıştır. 3 ölü 
l"eCJeRi harp ıma.!zıemesine muka- ve 7 yaralı vardır. 
tn ha,zinı:ı ilıonol!arı kabul etmek Lonıdra, 17 (A.A.) - Ka<nada 
Veya veresiye satış yapma.k mec- kıt'alaruun ikinci kısmını İngil-
buıriyetinde kalacaktır. <tereye ~ ka.füenin himaye-

. Londra, 17 (A.A.) - RoylE!" si <bir Fransız Amirali tarafından 
Aiarnsının Fransadaki İngiliz kuv- dler'ulı.te edildiii hildrr'ı--ı~- • 
""ileri nezdinde bulunan mu- dir. """""""' 
habıriııe göre, Harbiye Nazın 
&!oanley di\n İngiliz mmtakasın
ııl.a ileri hatlarda teftişlerine diı>
\/'am etmiştir. 

Bir Ahnan taar.ruzu ihtimaline 
daiJ:- llD!Uhabirin sorduğu sualıe ce-
11'.-.ben Stsruey dıemiştir ki: 

.•Bu, ""k bir aıdaımın elindedir, 
~"rin bütün kuvvetlerini teh· 
;:;::~ .koyarak kat'i bir netice 
-:-''"""" istı yıeceğini zaıınetmiy<>
l"Um._ Mamafih. AJ.manların harp 
~nelıerini tecrüıbe etmedeı:ı 
"'=Uilll. olaca:kl:arını düşünmek 
b'ıanfunıxiı.r. Alınanlar, bu harp 
tnakinesini hazırlamak için dört 
lene mütıeınadiven çalıştı.tar. 

Paris, 17 (A.A.) - Hava.ıı; Aırr 
lı:eri Vaziyet; 

ıDiğer cihe'lıtıen bir F'ranısırz kru
vazörü geçoende IMJ.sı:rıda ıkarayıa 
çıkarıkm Yeni Zelanda kıt' alarmı 
nakleden kafilenin muhafazası. 
ın:a iştiraık Jetın.işt.ir. 

Afrodit davası 
(Bil$ tarafı l inci sayfada) 

- Talim ve terihiye hey'etinin 
mü taleasını ha;w raııorun celbi 
!hakkın.da!k.i müzelıık.er=m teki
dine karar veribnesini isterim. 
Demiş ve lıfiloim bu talelbi ka-

bul ederek muhakemeyi şubar 
tın 24 iincii önüı:nüulelkl cumar
tesi günü ö.l!leden avvel saat on 
bire talik etıııiştiır, 

Bunuıııla 'bet:aber .Fi1ı ilıeri b 
ralroilarını.n Sovyetlerin ellıerine 
geıımeııi. bir felaket mahiyetini. 
haiz ~d.ir. Çünkü bu mev
:illa- ılıer iki cenahta da F1nlıerin 
ateşi alpnda bulunınma ve Sov
yetier liıeıııdilıerini ıbu ateşa Jcarşı 
llr.ıifi deı1ecede muhafaza ede
memelcileıdirler. Fin hava kuv
vetleri lııııingraddaı:ı Kaıreli Bero 
zal:una gidtm şiınendi:fur hattmı 
şidıdıeıt.le ban:ibardmıan ~1rnekte
dır. Soın .ı:eloo haberlere göre, 
Fin bava kuvvıeıtleri birçok is
tasyoola:rda yangın Çikıamııya mn
vaifuk okı:ııu$tıur. Ta.an=a işti
ıra'k eden kuvvı.."ltlerıin iikibeti ta,
ılnamilıe .bu hatta bağlı olduğu 
içiın <bu hava :ıJmı!aııının ehem
mzyeti oek <büyüktür. . 
Nıkeri l!'in maJıfilkrinde ha

kim olan ıkanaate göre, Fin ha
:ı:ıe'k.afn esna.sın.<l:aı Sovyıeı.k.r 1ank· 
larının yüzde ~-ir.ıniSı.ni k~)ibet.
mislerdir. 

Stokholın, 17 (A.A.) - Hıwas: 
Helsimkiıdcltl İswç gazeteleri mu· 
auıwrler.i bildirıiyo;-laır ki, şj.mdi 
RusUınn ""elinde bulunan Poati-0na 
taarruz ıeısıı.aısında bi.nkac; defa e1-
den ıele geçmiştir. Binaemıleyh 
Finlaıd.yahlwın ıbuır3Slru telo
nır ele ~irnıesi imkansız de.
<pildi:r. Hıelsi:nkide buna Tağ:maı 
hiç kiımııe vaziyeti.o ciddi oldu,. 
ğunu gizleıniyar. 

He:sinki, 17 A.A.) - F'inlruı • 
di(va tebliği: 

Kareli~Berza!hında Savyet ta
arruzu devam ediyor. Ba:z.ı yer

' lerd.e Fm:Iandlyalılar ikinci hat.
tın yeni mevzilerine çekilmiş • 
!erdir. 
Ladıoganın şimal şaı<kisindıı Sov 

yıet taarruzu büyiiık zayiatla akim 
kalmııs ve müteaddit iaşe kollar 
n itJıa edilmi~tir. 

K\ı,'ı.mn milltakasında, düşma
nın ili; taburu ve bir kayak müf
rezesi.le ili; giiındeıılberi devam e
den muharebe bitmiştir. Dü.ş;ınan 
imha ohınmuştur. Ruslar bıı. mu
harebelerde biri al.baıır olm.aJı: üze
re 1800 ölü venpjşlerdix. K'{yak 
müfrezesinin anıcalk bao:ı di>kün
tüleri hududun öteısiııe ka<;IIU!Ya 
muvaffak olmuştur. 

16 Sulbat gecesi Finland.i!}'a ha
va kıwıvetleri &vyet karailef>
'lımın müteaddit dı;falar bom -
bardmıan etmiş ve bu hareket -
!erine dün de devam eylemiştir. 

Sovyet hava bıvv'8!.len geçen 
günlerden dallıa az faaliyet giis
teııımştir. Bir di1şmalı ta,yyaresi 
düşüriilıniiştür. 

Bundan sonra maznun Ruhi 
Boı.calı 45 d&kika devam eden 
bir müıdafaa yapmış, masum ol
dUığunu iddia etıni:ş, beraet iste
miştir. 

Hey'eti hiiıkiıne ıbir saat kadar 
mürzıakereden sonı-a şu kararı tef
hlın etmiştir: 
~- Ruıhi Bb?ıcalının taıyyare 

milbayaası mtiruı:ıebotile Ekrem 
Kö~ tarafından işleıııilen sah
tekarlık ef' aline son saJlhacında 
~ ola:raık telgraf tediye et
mek suretı.e iştirak etti.ği sabit 
bulundu,ii"undaıı maznun ile mü
dafaa vekilinin taleplerinin red. 
dıne ve iddia nuııkaırunın müta
leasının kaıbulü suretile hareketi
ne uyan Türk ceza kanunınıun 
342/l ve 6!>/2 ve sonuncu fıkra
larına tevfikan kabili temyiz ol
:"ak üzere iki sen., mildıdetle a
.Q;ır hapse maıhk.Uııniyeti ve mev
kwf kaldığı müddetin tayin edi
len cezasından mallısuıbunun ic- ' 
rasına iıttifakla karar verildi .• 

Ru!lıi lbir senedenberi mevkuf 
bulund~ğ'ıı":8 göre, mahkfımityet 
muooetinı ikmaJ için datıa bir 
sıme hapishanede .kalacaktır. 

• 
lngiltere 

( Baştarafl l incide) 
Lard Chatfield, açık denizler

de . cinaye;in Aı:ru:·nların kendi
lıcrın·e ma?-~u1.:i .bır ıcadı olıci.uğu _ 
nu 1:•.vıfo,Wden sonrıa İnıtiliz 
bıthrıyesın-ın Alınan dıe'tlizaltı filo
Slilltın y;ı.rısım imha ettiğini söy
J.leıniş ve darnistir kıi: 

Ayni suretle <111ayn tarlalarını 
ortadan kaldmmaık suz.etiy be dıe 
denizleri temizliveceğiz. Aııcak 
~ OOıırnaz bir muıhasıınıa çar -
ı:;(:l'.Yoruz. Bi<rçolı: zayıiaıta ~ 
nyacağız. Yese düşmemeliyiz. 
Derıizlıexin h.fıkimi\lletjfil elde ruı,.. 
ımaıkıda devam edeceğiz .. 

Laııd Chatfieki miHeakiıben• ba
va müdaf-a.asından ba<lı.sederek 
İn~iliz tayyaııelıeırini methetmiş ve 
ımütemaıdiyen artmakta olan müt. 
•his hava ıkuvvetlerinin zamanı 
"''ld'ii!i vıı:kit harekete getirile
aeğini .söylıedilcten sonra demiştir 
iti : 

•Senelertlenberi hanbe hazırJ&. 
nanJ:ıir düıımaıı.la ~bu.
lU!Jıuyoruz.• 

Tecavüze ıkıınıı mücadelede 
IRruıyanın müzahereti:n.i. elde et
miyıe- çalıştık, o Ruısva ki daha 
hundan altı ay evveline gelin
ciye kadar .eis:ınevi kay.ıı.akları ve 
<talburlarının sayısızlığı iJıe işti _ 
har etmi.< bulunuy-0rdu, muvaf
fak olaırrıadık. Fakat hu muvaf _ 
faıkıvıe<tsiz!ii'imiziıı. sebebinden u
tanıılı.ak bize düşmez. &ınra ha
disat isbat etmiştir ki, muvaffak 
olamadı.ğ"ımızdaıı dolayıı t~essüf 
eUnll'yıe de nıaıJı<ll yoktur. Bundan 
!başka, Finlandiyaya yapılan ka
•bul edilmez te'klifl<erin bu kahra
man memlekete vuku bulan te
cavüzün bizim yanımızda ver 
alını!j bir rnıemlekıet tarafından 
yapılmamış olm.asından dolayı 
'balı tiyanz. 

Bizim Finlandiyaya yardım için 
elimizden geleni her ne pahası
na olursa olsun yapacağımızı bil
dirmekle bahtiyarım, 

• 
SAYFA - 1 

Bulgaristandaki kabine degişikliği Bulgaristana 
petrol git ii 

(B~makaleden mabat) 
zahir bir ekseriyet teminine mu
vaffak olduğu ve bun.un kendi 
dalııli ve harici siyaseti için bir 
zafer teşkil ettiği söyleruni&ti. 
Şimdi durup dururken ve daha 
yeni intihap edilen meclis, ilk 
tuplantısını yapmııdaıı, Sobraıı
ya ile Başvekıl aı·asında dahitl 
siyaset yüzünden nasıl bir ihti
laf çıkmış olabilir? Kaldı ki, 
meclisin ekseriyeti kendine mü
zahir olan Köseivanofun hangi 
dahili mcs'elelerden dolayı isti
fa ettiği de bildirilmiyor. Da • 
hili meselelerin üstünü örten es
r~r pe~esi de, her gizli şey gibi 
şupheyı celbediyor. Fakat ına
d~i ~ıılg:ır dostlarımız, Baş
v.~killcn~ı_ı dahili mes'eleler yü
zunden ıstifa ettiğini ve Bulga
rıstarun harici politikası değiş
miyeceğini söylüyorlar. Bunla • 
rın hangi nıes'elelcr olduğunu 
pek araştuıınadan bu sebebi ka
bul edelim; yalnız temenni ede
riz ki, bu dahili mes'eleler hari
ci siyasetin, dolay1Sile doğurdu
ğu mes'eleler olmasın. 

!'u kabine dejtişikliğinde bizi 
ala.kadar eden Bulgaristarun ha
ri~ siyasetidir; koınşwnll%Ull da
hılı sıyaseti, lıulgaristanda yaşı
yan _soydaşlarınıua taallılk et -
medikç_e, bızi alıilıtadar etmez. 
Bulg~ndan gelen haberlıer, 
hıı.rıcı sıyasetin KöseivaDDf ta
rafmdan takip ·edilen siyaseti.ıı 
aynı olacağı söylenmekte ve bu
na delil de olarak "'-~cı· N 

i.ı . ı.uucı ye a -
zır ~1 Üzcrıne alan Gospodin 
Pouof un sooık BaşvekiliJı şalıai 
d?Stu olduğu ileri sürülmekte • 
ılf"· Şahs; dostluğun harici poli
t~ düşünce ve kanaatleri üze
r e Dıües..ir olabileceği kabul 
edilenı.,.., Bu iki zat, dost hatta 
kardeş olabilirler; fakat bn, si
yasi filrirleriniıı biriıirinin tama
nıen aksi olma.sına mani teşkil 
etnıeı. Diğer taraftan • yaıumu
yorsak - yeni Hariciye Nazın 
Gıuspodin Popof. Bulgaris.U;nııı 
hır Slav siya.;eti takip etmesine 
Ve bu sebeple Sovyet Rusya ile 
anlaşarak beraber yürümesine 
şiddetle taraftar olınıakla meş
hurdur. Sakın, Harici)'e Neza • 
retindeki bu tebeddül, Gospodin 
Köseivanofun asıl istiiıı sebebi
ni teşkil etmesin, diye düşünü • 
:rornz. Fakat, yeni Bol«ar Basv~ 
kilinin ve Bulga_r ma"'t.!ıuatı~n 
cllarici siya.sette değişiklik ol
nuyaca.lı:tır» yolundaki temina • 
tını kabltl etmek istiyonn. Bu
nun iki sebebi vardır: 

1 - Bul;:oaristanın siyasetinde 
en mü.hlın nazım rolünü oyru _ 
yan zat Haşmetlu Kral Bor'-s'dir. 
Ve S. M. Kralııı, Köseivanofun 
hııı:~c:J siyasetini taın..mile tasvip 
ettiğini de biliyoruz. 

2 - Gos,.odin Köseivanofun 
Kralın tasvibi ile takip ettiği ha
rici siyaset. Bulgaristanın baki-
ki menfaatlerine uygundur. Hak 

yoktur. Açık söyliyelim, Bulga
ristan Almanya ve Sovyet Rus
ya ile müştereken Balkanlarda 
bir harbe girerse bu iki devletin 
gal.biyeti halinde, belki arazi iti
barile isteklerini elde eder am
ma, aı·tık istiklaline veda etmek 
nıecburiyetinde kalır. Ya Alman
yanuı hayat sahasmda ecir vazi
yetinde amelelik ve rençperlik 
edecek; yahut Sovyot Rusya • 
nın komünist camiasına dahil o
lacaktır. Buna türkçede •Dinı • 
yata pirince giderken evdeki 
bulgıı.rdan olmak• derler. Bul
gar dostiarmuzın da, başta Haş
metlu Kral Boris olduğu halde, 
bösle vaziyetlere rıza ve taham
mül göstereceklerini zannetmi
yoruz. 

İşte bu iki sebeı>ledir ki, Bul
gar harici siyasetinin değ'5mi
yeceği hakkındaki teminata i
nanmak istiyirm ve bu temi -
natın taınamile samimi olmasını 
diliyoruz. Çünkü, Türkiye, bü
tün komşularile olduğu gibi Bul
goıristanla da dost geçinmek is· 
ter, Türk - Bulgar nıüııasebet -
leri düzeldikçe iki taraf da, em· 
niyet ve rahatlık dııymu.J•rdır. 
Bulgaristan, Türk dostluğuna 
kıymet ve ehemmiyet verdikçe, 
bizden dalına dostluk ve müza
heret görecektir. Bulgaristan 
Balkanlıdır, Balkanlılarla iyi go
çiruncl<te Balkanlarda banşııı 
bozulmamasında menfaattardır. 
Onııa için, yeni kabin.enin, eski
sinin harici siy &setine sadık ka
lacağı haklıındaki teminatını 
memnıntlyetle karıplıyorıu: ve bu 
teminatın fillyat ve tatbikatta da 
tahakkuk etmesini temenni edi· 
yor .1'41 bekliyonıs. 

ABİDİN DA VER 

(Baştarafı 1 uıcide) 

rar fur.ac; edilip ıedilmiyecegi m& 

lfun c'i2i!ildir. Bulgaristanın yıl
lık istihlaki 120 biıı tonduT. 

Lonma, 17 (A.A.) -Tiınes gar 
zetesi Bulgar kabineısind-eki de
ğişiklik hakkında şu sı>tırlan ya 
zıyor: 

cKöseivaaıof memleket v:ıziY"'" 
tini Başvekiılete ,ıııeldiği zamaıı 
buh:!uğundan daha iyi bırakmış
tır. B. Popof'un Hariciyeye ge
tlııihnesi Bulgaristanın ko~ 
bırma karı;ı ol.ırn hattı hareketin
de bir değişiklü: o.hnıyacağıru a
şikar bir 'surette gösteı-mıek.ıe

dir. 

Belediye 5 milyon 
istikraz ediyor 

(B~ 1 inci<k) 

raız; ol:nn8!D. pa<ranın haricinde bo
hııuın bu ikinci 5 milynn liırru:ım 
2 :ınilıYDn 000 ıbin lirası Ta!rshrule
lk:i binalann joıtjmlll'!rine ııarfolu
naıcald:-ır. Geriye kalan 2 mi!Y<lQ 
500 bin lira ile de yent i:ıışaat 319 
pılacaiıiır. 

Milli bankalarımızdan birin -
den ahıı.aı:ıllı:: olan bütçe ~ i&
tiınfil edilen yerlerin arsalan 
ve yeni inşaat karşıhl: gösteri
lecelcür. 

Baş rolde: 'lilBKİYENİN EN ARTİSTİ 

ERTUGRUL MUHSiN 

BUGVN: İPEK't<ıı ııa.ııt 10 - 12 - 2 - 4.15 - tı,:ıo ve 9 da 

MET.EK'te saaf ll - % - 4,15 - 6,31 ve 9 cbı 

telakki ettiği şeyleri barış yo • ı !!!ll•Ellı:ı:!ı:llZl:::D!cı:ılmı:::maı:ııı.:211•mBm-•m•ıa•m•!ll!J 
luyla anyan, macera peşinde koş-: 
ııuyan, Balkanıılanıı arasına Bal- 1 Bugün 
kanlı olmıyan devletlerin ııirme- 1 

sinrlcn, Bulgaristan da dahil ol
mak iizere, bütün Balkan devlet.. 
lerinin sadeee zarar görecekleri
ni tecrübe ile anlamış bulunan 
bu siyaset, zamanı gelince, Bul
garistanın isteklerini, harpsiz ta

SARA Y Sin~masında 

haldruk ettirebilir. 
Bulgaristan, Balkan Harbin • 

den ve Büyük Harpten, mağlup 
ve zararlı çıkmıştır. Balkanlar
da yine karıştmcı ve harpçi bir 
siyaset tak\p ettiği takdirde, böy
le bir maceradan mağlt"\p ve za
rarlı çıloınıyacağına dair elinde 
hiçbir senet ve hiç.bir kat'i delil 

CL/ı:UDE'I'I'E COLBERT ve Hl!lRBERT MARCHALL 
Muzaf:fenane bir nuıvafiakiyet lı:axaııdıkbırı ve bütün güzel filbn

ler meraltlılarını ~ı 

z- z 
Ş:ıheserini ~üz. 

Fransızca 
Sözlü 

En müıeıı;ir aşk ı·om.mılannın muhteşem b?r sahlfesi... Bir karlın 
lııayatı. .. Bir arlist h.ııyetı. ••. Bir aışk maDZ'IUilesi ... 
i'Javcten: FOKS JURNAL son dfucya ve htırp h:rberleri 

Bııgüıı saaıt 11 ve l de !ıerrz±l.~th matfinelıer. 

İstaınbulun Can Cii>er 2 iromiiti 
İSMAiL DÜMBÜLLÜ - ŞEVKİ ŞAKRAOIN baştanbaşa 

kilhka.halaırfa dolu 

CİHANŞÜMUL 'MASAL 

M ~ i Ş 
Türkı:e sözlü - Türkçe şarkılı 

Görillmeıniış büyük muvaffakıye llerle devam ediyor. Mcımleketi
mizin en t:ı.nııı.ınuı musiki üs tadları ve ıen iyi okulucularının 
<bertip etti.kle1Ci musiki kı&ını seyircileri gaşycdiyar. 

ı:k' /! : İ M Sinemasında 
~ saat 11 ve 1 de teıı2'.:atlı matineler 

15 ..d!!C.." l!5t:r ' • t l' 

Büyük ve Dehakir artist CHARLES B O Y ER 
ve Parlak, Güzel Yılda IRENNE DUNNE 
yarattıktan en ~el ve e:a hissi Aşk Romanı 

SABAHSIZ BİR AŞK GECESi 
Şa.yanı hayret şaheserinde emsalııiz bir muva.ffakiyet kıızaıu)·orlar ve 

SÜMER Sinemasına 
bütiln güzel film meraklılarile se:venler wı sevişenleri celbediyorlar 
tlıiveten: Yeni EKLER JURNAL son dünya ve harp haberleri 

Bugün saat 11 ve 1 de tenzil.Atlı matineler 
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MUHAM ET 
Yazan: Ziya Şakir Tefn'lca: 149 

Mekkenin bu muhteşem güneşi, 
Medinede üful edip gitti 

Re.ulli Ek.nım Efuıdim.iz,. re- 1 IJEllelilı: lıaya.tmın feyzini, ebıdi 
WP vermedi. y.ımz_ ınüha:rek • bir nur b&.iııde dilııı::raY• bmıi<&
~o~ ve muz- rıak - ~edine) nin o bas:ık t&-
tarip ~ muhatara ede- vanlı, müt.evazı evinde .. (Hücrei 
rek, ağı:r al!u basını hareket ,..adet) in o kış ve kuytu köşe-
ıııttiımek.le ı.ktllıa etti. sirule, ufül ed?p ,ıı:itti. 
Ayşe, kendisini büyllk bir mu- . * 

habbetle ~ ol:an mübarek Cihan teritı.1niırı bu zmrıtıuım 
sevciııin iztırabını pay1"1J""lk hadisesi, hicretin 11 inci yıl.ının, 
isti.yoı:muş ıeibi, oa:ıu yavaşça kıııi- Rebiülevve! aymın 12 nci [M.i-
dwdı. AJbsma ı:~ k~ lôdı.ıı da 632 nci ııc.ıesi hazinm e-
larıııın ırasma aldı. Gö~ yın.m 8 inci] pazartesi ~ü vu-
üzerine vatırdı.. Resulü Ekrem lrua gelmişti. 
E!endiır_. ı.ekıı"9ll" dalmış, ııfu;Jeri.. Çok garip tesadüf eseridir ki, 
n1 Jı:.apamışl.ı. Artık. sık sık ne- ResuHi Elkırem E!endimizin ha.-
b alıyordu.. Ve ahıında, buz gj- yetııra ta.aıll'iık eden en mühim 
bi ter taneleri perlıyardu. wK'alar, hep (paz8l'!esj) gürıl&-

Güııeş, l(l1I1Jh ediyordu. (H ücr ri cıse,ıaııı e:tmişti. 
rei saadet) in yan ııencerekT; .,_ Kaıdi<leri. oazar!esi günü dün-
den gken IOlguıı ısık, yerlerde :yeye ge-Unişl~. 
llir!i]üeniyor .. Bu l°' odaya, da- (Ka•be) nin tamirini miiteıı.lri!), 
ha hiizrıengjz bir manzan ve- (Haceriilesvedin) yeırine kannl -
~u.. ID861 -~. bir ~ 
Kapıdan içeri, ~ biradıe- ,ııünü (hakem) na.;bedilmişlerdi. 

r:1 (Abdumıhma:n) ıdrdi. Bir gün Nübüvvet ve rbaletlerini ha.l-
w'fle! B_,lıii Ekrem Efendlıni- ka ilan ettikleri gün de, pamr-
:dıı Rndisine .ıı:ıarlş ettijti Er.ık tesi.ve miisadifti. 
ekacmdan misvalı:i. ~ötıterdi. Hicret vak'asında, bir pe?lll'-

Ayşe, muhterem zevcinin ııon tesi ııünü fMelı:lre) Oc.ı çıkmış-
erzwıunu ,.,.me Jıj!ll:iıTıııek lst&- lar.. G<!ne bir paza.-tes.i günü 
dl : (:Medine) ye ~. 

- Ya BJesn!ADırb!_ Abdızırah.. (Mekk.e'ni.n fethi) zaferini de 
man. mırettikin misvaki geWdi. bir pazarbe5i günü kaza.ıunı$'faır .. 
Xn!lımmalı: ~ misin? O ııi>n (.Kabe) yi putlırdan te-

Dedi. mizl.iy!e:ıUc miibMek ced!e:ri 
Bte6ulü. 1.lkrem, p.lerKıi açarak (llaz:reti lilırahiın) in ihya ettiği 

memnuniyetle gül.ümsl"di. bu makamı mu.alli.vı ı:esmen 
Ayşe, misvakiıı ucunu çib» (~) yap11uşl2rdı . 

dl. İyice ~ s6rıra, Ve nihayet... Gene bir pa:ı:ar--
Eıesulü Ek:reme verdi 4ıeı;; günü, bu fini cihana _. 
İhtmrlwllinin ~mü.- da edeme. ebediyet Alem.iner

bôrek ağzı ve dişleri kup bını. 1i.lıel buyurmuşlardı. 
1taıi1en Resoli Ek.rem ~ - Bir 1a.rafta., feryat Ve figan .. 
miz, 0 .ıdaki h&lsi2ıliğlne rağ- Diğer ~a ihtiras ve Jııeye-
men, Acilaııe bir hareketle, rru.s- oan ... 
vakı aldı. A/(zıru niçi.rı.de "'"" <ti.- (H anei ~) den birdenbire 
lerinin üzerinde. bir bç defa JÜ!<Selıen fervadı figan, (rraıcidi 
sür'a1!!i dolaştırdı. *"1if) e ta<rtı. Ve ora.darı da ~ 

O eıOOa yüzünde.memnuniyete- kun bir deniz dalgası git>i her 
sen beliı:ıti. Pak çok sevdi/ti tarafa yaVtlMak bir aTıda (M'e--
ve berlııese lııM!iye ettiiti (mis- dine) yi ma:tcn:ıi vaveyla ka.plııdı. 
9llk) ı, şu son damiıode de kul- Hanei saadetin av!'usunda, ka-
lanma1t. adeta kendisine biriuıı;; dmlaır kendilerini yerlerden yer-
aaniye.lik ne;'e vermişti. lere QarPJYOOla.r.. Tırnaklarile 

Faltat, e»eııinde ve looll:ınnd& yüzlerini. parçalıvuak, ba.,.lanM 
bal 111e mecal lr.alnıadıltı W;in, •vuç avuç tQpraklar serpiyor -
mlswı1ı:ı fazla Jg1Deııemad.. Titr lıırd1. 
16yen ellerivle Ayşeye uzaıtb.. (Arkası ııar) 

A.tzında'd ve dişleriı>deki pa-
sın eçıknası, Resulü Ek:remi bi
raz ~ Birkaç dıe>
fa, ifrit nefes aldl. 

A,_,, aevindi... Büyük hasta
am. tekrar aaWı keSbedece~. 
Kodcu ile ibeı.leDell acı aJtlbetiıı, 
mra.z da.ha ııeehhür eyliyeceğinl 
z,,,,,ett~ ~ ~ 

- YA Reımlai!elı_ IDı- ~ i&
lıer mi9!:n? ~ 

Dedi. 
Alla.hm ~ Resulü, bu -

ale, hari:ıı bir tebeefüınle mıııb
bele ew.. Bu tebessümcle: 

- Artık. be--1 hiç bir f#eye ih
tiyacml blınadı. 

Demek isllediıhni mı~ oeden. rnilr 

ııAlı bir ifade mündemiçti. Ni.
telcim, bu ~ duda!k!ann
da zail olmadan, gözlerİni sema.. 
va:ta doğru çevirdi. Zayıf, anca.k 
AY\Ul.İn ~ld.iği bir se.rle: 

- Ya Rab!.. Beni, gu:fraruna 
mazı-- et .. Yükrek: refarkahni 
oaısip eyle .. 

Diyebildt. Bu sörler, A?rahm 
IResuJ.ü (Hazreti Mıuhaıımııed) in 
.,., sözieri idi. 

O 8Dda, denll bir şehikayı an
dıran uııun bir nd.."'S daha işitil
di. Ve bu son net.esi derin bi:r 
~ta.cip etti.. (!M41ce) nin bu 
muhteşem güneşi - altmış Ü<; 

, 
HVllll, bir adllD ıeri c;eld).. 

sni~ti. 
Halit eğildi ve yedi 8l!kiz sene 

dc;nberi acı.J.ın.adı~ icin şişmiş w 
&ıkııırruş olması muhtemel bu yer 
kan:ıj!ım n halk.asına büyük bir 
lrn \'Ve Ue asıldı. 

Fakat .kap<ık cok kolay açıl
d . Sanki her l.'Ün açılıp kapanı
) rm.uş gibi bir ı;ulıulctle )erin
den oynamıstı. Bu hal H.aronun 
oı<...ığu ı:ribi Halidin de dikk.iıtini 
Ç\C ld Fdrot vakitıert dar ol
dc.i'!undaır bunL n Uzcri nde konuş
madıla:r. 

Hscon, meş'ale elinde, önünde 
açı.lan ooın::ıe.ı. aşaı!,ya u;.:amm 
merdivenden indı. 

Halli ve arkadaşl;ın arkasın • 
dan takip et.tı.ler, İki kişinin 
:Joil2 yAıı.a .ıı;eçıebüeceği. 'ie cıd.a 

-

TAKViM ve HA VA 

t8 Şubat 
PAZAR 

Bleri: 1358 Rumi: 1355 
2 nci ay Gün: 49 Şnbat: 5 
Muharrem: 9 Kasım: 103 
Güneş: 6.53 Aksam: 17.46 
Öğle: 12.28 Yatsı: 19,16 
İkindi: 15.24 İmsak: 5.13 

,___ HA VA V AZl"l'L'Tİ -
YU;illiiy Meteoroloji k~asyo

nundan alınan .malürnata naza -
r..ı:rı bava yurdun bütün bölgele
rinde kapalı ve yer yer yıağışlı 
~rüzgarlar K.a.ra<lC'Diz kıyı
mile, Aıkdeniz kıvılarındıa şimal, 
di" bö~rde cenup istika.me
tind~ı hafif ol:c a:k emn~lir. Dün 
İstanbulcla hav çok bulutlu ve 
sonral:a.rı yai{ı~:ı geı,miş; Rüzı:ar 
~ta:n saniyede 4-8 met.re hız· 
la esmiştir. Saat 14 de ı.nva 
tazyiki 1008,3 milibar idi. Sü:. 
btinct en yüksek 9,4 ve en dü
şük sıfırm altında 0,5 san\igrat 
ik.a~lmiştir. 

İmtiyu sahibi VI' • ·c·,,rlyat Di· 
rekfürii: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TELGRAF Basmıevi 

Tefrika: 148 
bi!- adam boyu yüksekliğinde, 
tavanı çemberli etrafı dıvarlı bir 
deıhli7.de yürümiyc ba.,.ledılar. 

Yeraltının rutubeti iliklerine 
kadar işliyor ve ara sıra serin bir 
hava yüzle<rine carpıvordu. 

Halit sordu: · 
- Bu rüzglır nereden geli

yor?. 
Haran cevap verdi: 

Şimdi tam Caferın sara
yuıın altından geçiyoruz. Bu rüz
gar yeı-altı yolunun havalanma
&ı icin hususi künkler vasrtasLe 
ve Caterin saravının bahçesine a
çılan menfoz;.erden geliyor. Baf(
dat cadıl€lcrincle halkın su ihti
yacını temin içiıı yapılmış çeş
meler vexdır. 

IBu ç~eleri Cafer yaptımt. 
Onları yapanlar da y.iıne buram-

BAŞ, DIŞ, NEZLE, 

GRiP, ROMATİZMA, 
NEVRALJ~ KIRIKLIK 

. 
~. 
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j Sabah, Öğle . ve Akşam 
Her yemekten sonra mutlaka günde3 
defa dişleri niçin temizlemek lazım 
ÇDnkO Unut
mayınız ki : · 

ve hutlin ağrı!arı derhal keser. Lnzrmıında .ounde 3 kaşe alınabilir. 

Baknruıızlıktan çürüyen d.U;lerin, 
bademcik, kızamık, enfloenza, 
ve hatta zatürrieve yol açtık

ları, fltibap yapaıı diş e!lerile kök
lerinde ntlde humması, apandisit, 
nevrasteni, sıtma ve romatiııına 
yaptığı Iennen anlaşılmıştır. Te -
miz ağız ve sağlam dişler umumi 
V<iicut sağlıf(ının en birinci şartı ol
mll$tur. Binaenaleyh di•lerinizı 
her gün - ıaaka.l 3 defa - (Radyo-

• 
RADYOLIN 

DALGA UZUNLUGU -

'i.A.Q. 11,47-. 11115 I-. it Iw. 
1'.A.P. 11,71 m. t4U Im. it ıtw. 

HHm. Ul ~lltllw. 

18 Şubat -Pazar 
12.30 Program ve IDl!IWl!eket 

-t ayııır.ı, 12.35 A)ans ve melle>-
. oroloji haber.lıeri, 12.50 Tü:rlı: mii

ziki.: Saz eserki, Çalıaııbır: Ve
cihe, Ruşen Kanı, Cevdet Çağ
ı.a, lzııedtin Ökle, 13.10 Türk mii
zi~: Çalıeatlar: Vl"Cihe, Ruşen 
Kaan, Cevdet Çıığlıa, İzzetiirı Ökte. 
Olııuy.aıı: Melek Tokgöz, 1 - Nev
res - MWı.ayyer şarkı: (Gün Jca... 
VU$bı), 2 - Bedriy~ - Muhay
yer ~: (BW-a bak. gönül gi-1 
lbi), 3 - Rahmi Bey - .Muhay
yer şazkı.: (Seıraıpa hüsnü - an
ımı) , 4 - Bedııiye - Mulıııryyer 
türkü: (Güneş dol!du damtara), 1 
13.JO/li.30 Müzik: Küçük ortkest
ıa (Şef: Necip Aşkın), 1 - Pa
'llt'n Holzner - Saksonya köylü 
daa:ısfıırı, 2 - Bocimıa.nn - Büyük 
vals, 3 - Stowutat - Melodi 
(tango), 4 - Knobe1 - Aı'!ı:r vals, 
:> - Amadel - Le men::strel su
itı.nden: Na. 3 Aşk hül:ydaırı: No. 
4 d üğiin., 6 - Paıı.I Liocke - Sarı 

çahn aşık surtindeıı:ı: Aşk rüya- ı 
s.ı, 7 - Michıe-li - BuseıJeır serenadı 
8 - De.Ll:bes - Kopelya tıalesin -
dıı bebek dansı, 9 - Ha.ns Sch
neidıe<" - Viy;aoa hatmı.sı, 18..
Program ve memleket saat ayarı, 
18.05 Müzik: Radyo caz orireflt,.. 
r.1151, 18.30 Çocuk eaa.ti, 18.55 Ser
best saat, 19.10 .Memleket saat 
~ AjatııS ve meteoroloji ha
t.Lrleri, 19.30 Tiirlt müziği: Pe~ 
rev ve semailer, ÇaJanı!ıa.-: Ke
mençe, Ruşen Kmn; Keıın.an, .Re
çat; &er; Kamm, Vecihe; Ud, 
Cevdet Kozan; Küddüm, Nuri 
Halil Poyraz. Okuyan: \Muzaf- . 
~'4" İlluM". Necmi Rı7.a Alıı$.a.n, 
Sadi Haşses. 20..- Türk müziği: 
Halk türküleri, İnebolulu San Re
o.c p, 20.15 Koıııuşına (tarihten 
sahıfeler), 20.30 Türlt Müziği: 
Fasıl heyeti (Ka.rn;ıık progııaım) 

21.15 Müzik; Edip S&.en tıorafın
dan viyolonsel sololııırı, 21.35 !Mü
zll<t Operalar (pi.), 22.15 Mımıle
ket saat ayacı, Ajans haberla-i, 
ziraa es~ m - tahvıol.at, kıambi
yo - nukut borsası (fiyat), 22.30 
Ajans spor servisi, 22.40 Müzik: 
Cazbant (pi.). 23.25/23.30 Yarın
ki program, w kapanış. 

Çocuk Ilekimi -
Dr. Ahınat Akkoyunlu 

Taksim-Toliınhane Polas No. 4 
Pazardan maada lıcr gün saat 
15 den eonra. Tel: 40127 

m k"2an seksen aır.elcdir çeşme 
haznelerinin insan boyu yetişe
miyııcek ve tepeleri görillemi -
yecek viibeltlilcte bu.'.undu:k.1'1I! 
hlç di.kkatini,z, çeki; mi? İşte o 
su depolaruun her biri bu yeraJı. 
tı yol.unun lrava menfezleridir. 

Bir müddeı daha yürürlükten 
sonra ön.!erine <biraz l{en:işçe bir 
yer çlldı. 

Haron: 
- İşte J(eJ.diık, dedi. Ş""1di 1.am • 

A'lıba.senin köşlııünü.ıı aPtmdayız. 
Birkaç adı.m ö'..ecle Dicle akmak
tadır. İ.şte •bakın, şu kapı köşkün 
bodrum katına açılır. Bu kapı 
daimi yeraltı yıı1u tarafından sür
hdbu.ki işte kuyunun sürııiisü a
ç :P geçeceğiz .• 

ZevJı: siımsan bu sözleri söyıle
dikten sonra clm<.!eki meş'aleyi 
sol tarafa uzntt; 

Biraz ötede lı ., :ıten ıııem.ş ve 
demir bır kapı vardı. 
Kapıya yıık'aştılar. 
Haron einldi. 
Fakat !birden geri çekildi. 
- Çok şey, di"e mırılıdandı. Bu 

kapıyı kim ll(tı: 
Meş'a.lenin titrek ziyalan al

ımda ve bu lwl"kUllıl: ıınuhit.te ı;i-

o 
Mekte maçları· 
Hayriye -G. Saray berabere kaldılar 

Dün, Taksim ve Şeref stadla-1 
rmdıa İst.anıbu~ Maarif Müdürlü-
ğün spor bölgıesinin tertip et>ti.ğ:i 
tuıbol maçlarına devam edilmiır 
tir. 

Talr.sim sıtadında omıııı:a:ıı HB:Y'" 
riyıe - Galatasaray lisesi ar.asm
daıki maç mektt'pliler ar.asındaki 
şampiyonaya müesı;ir olduğu iı;in 
ehanımiyet.ıe tak.ip edilmiştir. Bir 
hafııa evvel bu se~ki şampiyo -
narnn en lııuvvetli namzedi va
ziyell:nde olan Hayriyen.i.n J,;ık 
J.i.se.s.ine }'enilmesi Ü11"8"ine Ha:yo
riyeniıı Galatasaray karşısında 
alacağı netiyeci görmek hayli en
iere.sa.ndı. Bu yüııden starlda i:ki 
bi.ne yaıkxı talebe S<yi.rci toplaD
~ 

Bugnükü maçlar 

Taksim Stadı: 

Saat 
Beyleıtıeyi - Kale 11,30 
Hak em: N ecd.et Gezen.. 
Beşiktaş - Beyıkoz 13,30 
Hakem: Adnan Akın. 
G. Soıray - Sülıeyıın.aniye 1,30 
IU!jik Top. 

Şeref Stadı: 

Fbncryı]maz - G. Genç!~ 10 
Hakem: Basri Bütün 
Galat:aspor - K. Gümııük 11,45 
Hakem Tarık Ôzerenqifl. 

lin) diş macunile fırçalıyarak sıh
hatizini ı:aranti edebilirsiniz. Bu 
suretle mikroplan imha ederek 
disleriniz; lrorunnı.ş olumınuz. • 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatınızı korur 
Sabah, öğle ve akşam her ye m ekt en sonra 

günde 3 defa dişlerinizi fırçalayıoız. 

lstanbul Defterdarlığından 
• Hulıammef! lıfovakkat 

Bedeli Teminat 
Lira Lira 

lstantıul <ll!2a ve ~vkii evinde 
------

bulunan nre.kaınik tesisatlı iki 280 21 
1ıulu.moa. 
Be<iktaş C.H.P. bin.asında bilardo 70 6 

Yukarıda vazıh iki tulumba ile bir bilardo hizal'.arında gös:..,ri
len muhammen bedeller üzerind<;n ayn ayn sıt'cılmaık üzere açık 
arttmınıya konulmuştw". Arttırma 29/2/940 perşembe günlı saat 
14 de iM i 111 E m l a le iMüdürJ.üğüıııode toplanacak olan ko
rnisvonıia yapılacaktır. Taliplıerin yukarıd:ı yazılı muvakkat temi· 
natla mu.aıy:yıen gün ve saatte koırııisy,oııa müracaatları (1114) 

Şişli Terakki 
Yüceülkü 

Günün ilk .1..~ını ha.
lrem Ahmet Adımıın ıcl.aresinde 
Şi~Ü Tttakıki ve Yüceiill<ü yap
tıl:aı'. Oyunun birinci devresin
de Şişli Terakki daha ook ha
kim bi.- oyunla 2--0 galipti. İkin
ci <it·vrede Yüceül1ıillüler çok 
en12.rji'k ve bakim oynama.la.
~ sayesiınde tıir go) v.apınışlar ve 
maç, 2.-1 mıı,iUiıbiyetıe bitimıiş
lım!.ir. 

Kasımpaşa - To:pkapı 13,30 
Hakem: Şazi Tezcan. 
Vela - İstanbu.lspor Hi,30 
Ha~: Ahmet Adem. 

Fener Stadı : 
·l_ı_s T_A_N e_u_L _B:mı:;E Lı:ı:ıı=E o_ı Y_E s_i. N_u_t_ ı::a.I 

Hayriye - Galatasaray 
H~ en millıiın karşıl~ 

masmı Hayriye - Galat.aısaray li
seleri yaptılar. Hakem Şazi Tez-

1 
<:anın >da.re ettijli bu ma.ça ili ia.
"k.ım da wyle çı:kınıştı: 

HAYRiYE: 
Muvahid - M1Utafa, Ahmet -ı 

Arif. Faruk, Necmi - Tevhid, 
Saim, Orhan, Kadir, ismet. 

GALATASARAY: 
Necmi - Ali, Talıit, Abid, Ha

lil, .&!ahmut - Bedri, Aydm, Şa,. 
hap, Nuri, Bülend. 

Maça Gahtasaraym ortadan 
yaotı.P;ı bir hücumla basland: 

Bu hücımnı füıyriyeliler ko
laylıkla çevırmnoclı ler. Ve Ga.
kıtasarayın ilk ıailiınl.aki tazyiki 
müO.addit hücumlara ~;;bebi yet 
verdi. 

Hıtnive:ıin hiı• be~dıği 
bu tazyik epey sürdii. Fakat bil- ' 
h~ss:ı. soldan inkişaf etmiye baş
!ıyan Hayriye hücwnları da Ga
lat.asa.ray için lf'lleY tehlike olu 
yoı:du. 

Oyun daha fazla Gala tasarny 
hiıkimiyeti altında oyu<ınınken 
birinci d.ılükada Aydın güzel bir 
şütie ilk goI;i yaotı. Bu golden 

ması birdenbire endi,,e içinde 
kalan. Yahudinin ~iYLleri de bir
derrbire tıüyü:m~tü: 

- Kapı ac;k, diye mırıJdwıdı. 
Sürgüsü açık.. Halbuki bu süt-
ııünii.n rnuruıJııkak ll>uradan çı -
lt;uı tarafından ve bu taraftan ka.. 
panması asla iıhınal edi'mezdi. E
sasen buradan ~cçenlcr, dediğim 
Jtilij mahduttu. Gerek Siıtti Zü -
be\rdc ve gerek Cafer kuyunun 
kap<ığını kendi aın.ııiyet ve sırla
rının mırtıreıniyeti bakımından 
çok müıhim te!iıkıki eder:<->Tdi. 
anmki iste kuyunun sürgüsü a
çık •. 

Halit, Haronun endişelerini i
zale efımek istedi. 

- Bcik.i, dedi. Buradan en son 
defa ,gecen Cafer, /\Jbbasenin köş.. 
künii telaş veya üzüntü ha'inrle 
terketmlştir ve giderken de Jta
pıv • sürıniıemeyi unutmuş.tur .. 

- Allah vere de öyle o'sun .•• 
Kapıya elini uzatan Haronu 

'başka biT silııpr:.Z daha bekliyor
du. Senelerden\ıeri kapalı kalm:ş 
ve ııek t.3bü olarak yera1t1 rütu
beti ile pııslanını.ş o"anası icap e
den bu ıkapı tıP"kı hemen her gün 
işlediği ııünler gibi yağh idi ve 

Eyüp - Kurtuluş 13,30 
Hakem: Bahaeddi" ffiuöz 
Feneriıahçe - HiW 15,30 
Hakem: (beynelmilel) Nuri 

1 
Bosut. 

JOnra açıl.an 'Hıayriyeli:Jer bir iki 
hücumdan sonra İsmetin ay~
)e 'beraıberlik sayılarını yaptı -
lar. 

Ve bunıdı:m scm.r.a oymı müteva.
zin bir cereyan ahnıs'ken devr&
Din 60IUll1CU da.!ükıasında GaJ.ata
uray .sol 0A;1ğı Bülıendin loorner
den yapıt.ı.Rı bir iıniş1e Galatasaray 
ikinci go.l:üııü Jl.18.Ptı ve devre :1.-1 
bitti. 

İkinci devrede iki takım da 
canla başlıa çalışmışlar V'e bu 
dewede HayriyeJ.ıleT raipl.."rine 
Dll2lll"azt daha fazla ııdl fırsatı ya,

k.aJ.amııı olınal.arıca rall;men bun
lardan istiiaıcle edememişlU<iir. 

Ovun iki tarafın da gayretli hü
cuımla.rılıe geçerken 26 ncı da
id.kada H.ay.-iyerun yeni bir hü
oumuınl.a İsm"'1 gilııcl bir kafa 
vuruşiy Z,, takururun berabıeclik 
golünü yaı:ımıştır. Bu gol Hay
riyeyi büsbütün ııavrete .ııeçirmiş 
ve biribiri ardına yaptrklan bü • 
cum.larda bilhBBSa son daJdkada • Hayriyenin kaçırdı.in muhakkak 
bir gol fıreatından istifade edl?
ıniyerc.k. bu mühim ka.rşı1ıaıırn.a< 
2--2 b.:rab.orlik.lıe oiUmiştir. 

kolayca açılmıştı. 
Maaımafih Haron bu son keş

fini HaJı.t ve arkadaşlannı tela
şa düı:;ÜTmeınek .iıc:in meydana 
vurmadı. 
Kapı.dan p:eQtiler, ıııeniş w ook 

bol tıaovah bir yerde bulunuyor
lardı. Uzak.tan ve ukultu h alinde 
saz ve şarkı a ... leri lıurırya .kadar 
ııelmekte idi 

Önlerinde bir merdWen vardı. 
Buradan çıktılar. 
Elrafı pencereli başka bior ye

re 11ıe'diler. 
Saray bahçesinde yanan yüızler 

cc mes'alenin z>yaları bu pence
reden içeri doltl'\'Ol", e{llence ve 
neş'e sesleri i<;eri daha kıwveUi 
doluyordu. 

Haron: 

3702 sa yıJı kanununa tevfikan İstanıbul şehri hududu dahilin
de'ki bilumum tiyatro ve sinemalara ait duhuliye iıcıet.bci üç sınıf 
alim.ak üııece ıışaf(ıda gös.tırildijp şek:ilde ye<niden tanzim ve tcshiti 
Daimi Encüınenlıı 10/2/9{0 tarihli toplantısında kas:ı.rla:;tırılmı~,ır. 

Sa.yın lıa1kınıı.zın 27 /2/94/J salı gününden. itibaren bu fiyatlar 
ii.zerindl'n sinoma. ücreti vermeleri ve lüzwnu halinde Bel'cdiyemiz
ce tasdik eılilıniş olan ücret tarillelerini tetkik ~Umeleri ilan OOınur. 

BİRİNCİ SINIFA DAHİL SİNEMALARIN DUHULİYE ÜCRET

LERİ: 
Birinci sınıf localar 
IDtinci > > 
Lüıks Balkon vıev,. kıo)buk 
Hususi wy.a Birinci mevki 
tkiınci veya duhul.iye 

200 KW'U~ 
150 > 
40 > 
30 • 
20 • 

İKİNCİ SINIFA DA:HİL OLAN SİNEMALAR1N DUHULİYE 

ÜCRETİ: 
Biri.nci smıf localar 150 • 
İlklııci > > 120 • 
Lillts Balkon veva ko~k 35 • 
.T!USUıSI Vt'ya Birinci mevıki 25. > 
İkin<:i me>ıki veya cı.ıhuliye 15 > 

ÜÇÜNCÜ SINIF Sİ.NEMALARIN DUHULİYE ÜCRETLERİ: 

Birinci ı;ınıf .localar 100 > 
İ:k.inci > > 80 > 
Lüks Balkon veya Jroltıı.ık 25 > 
Hususi veyıa Birinci mevki 20 > 
İ.kiıııci veya duhuliye 10 > 

TİYATROLAR: 

Birinci nmf ikinci stfltf Üçtl~cii smıf 
Tiyatrolar Tiyatrolar Tiyatrolar 

Duhuliye Duhuliye Du ı111ıyto 
Ocreıi Ücreti Ücreti 

Birinci S. localar 250 200 150 
İkinci sıruf > 200 150 
Lüks baJlkon veya K. 50 40 30 
1 inci veya baısusl mevki 40 3!l 25 
Balkon 40 3! 25 
Galeri 30 2~ 20 

(1295) 

lstanbul Defterdarhğından 
Mtihammeıı 

Bedel 
Lira Kr. 

Muvakkat 
Temiııat 

Lira Kr. 

Fenerde Papada.plaiuıı dıe~ 15 60 1 50 
ninde mahfuz ahı çuwl un. 
Defterda.-lıık bin.ası avlusunda 40 00 3 00 
II!e'YCUt kerestıe enkazı 
Yuıkarıda yanlı un ve enka2 hizıı.laırmdıwki mıı.hao:ımııen bedeJl!cr üze.. 

l'iınden satı1ınak üzere açık arttıımıya Jronulmustur. Sa.tış bedeli 
nakden ve peı;i.ndir . • İhale: 29/2/940 p!.'rŞembe gü.nü saat 14 de Def
terdaTbk Milli EmJfilı: Müdüdüğüııde toplanacak kam:isyonda yapı
lacaktır. 

Taliplerin muvakkat teminat ınakbuzlarile. muayyen gün ve 
sa.aUe komisyona müracaatları. (1179) 

- Ya Halit, dedi. Şiandiı senin
le beraber buradan Att>asenin --
Caferle buluştuğu hususi daire- DOKTOR 
ye cıkacaii;12. Bu daire, .Abhase
nin Harunürr~t için eğlence 
tertin ettiği büyüık sa'ıonun tam 
yanındadır. Ancak böyle beş ki
şi oraya gizliı merdivenden çı -
karsak ·beLki ayaklarımızın çıkıv ı 
racağı. ,ııürüJ.tüde.n dilııkaıti çeke
riz. (Arlaw var) 

Feyzi Ahmet Onaran 
CUıl!Te w ııllırwriJ'e .ıtWı••u 

Puar harfo her cön ahalılan 
akpma bür 

A-: BabıW Cafaloflu 
J'Olnqu k6'nlnıle No. 4S. Tü !3att 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim) 

DAHıLıYE MÜT AHASSISI 
Divanyolu 104 


