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FiNLANDiY ALILAR ONS Ki i Ci SOVYET 
FIRKASINI A TAMA iLE iMH TTiL R 

dün bir ingiliz Sovyet zayiatı: 18,0001Ve-~1 
Almanlar 

ölü, 20 tank ve 36 toptur Heyeti torpitosunu 
toplandı 

torpili edil er 
,,, ,., .... ,. 44 4 4 ... 4,, 

lstanbul tersa
nesini mutlaka 
yapmalıyız 

Teraınıe•i:&lilt 7flzünJen 
daima büyül zararlara 
aJlradılt oc uJlrııyora:s; 

artıl y•ni ••mi inıa 
edcbilecel bir fer•aneyi, 
Aif oalit lıoybetm.J•n, 
ltarmıya boılamolıyu. 

Yazan: ABİDiN O AVER 
c::> azı gazeteler, İngilte
c::J reye ısmarlanacak ye-

ni vapurların htan -
lıul tcrsan...,;nin ıtilahile arada 
yapılması düşünüldü~ünü yazı -
yorJar. Bıı haber doğru ise, se • 
vlnmemek kabil değildir. 

T;v-kiyede ticaret ve harp ge
mileri iru,a edebilecek kabiliyet
te bir tersane kurulmnsı, 32 se
neye varan gazetecilik hayatı • 
nuzda, daima ileri sUrdüğümüz, 
fakat ne yazık ki, hala tahakku
kunu ıııöremediğimiz bir ideal • 
dir. Tilrltiye tersanesizllk yü • 
ıı:üııden neler kaybetmiştir ne • 
ler! Bu, bir uzun macera ki, ter
sanesizlik ve donanmasızlık yü
zünden bir devletin uğramış ol
duğu elim mağlubiyetlerin ve 
a<ı ülke ziyalarının ağlatıcı ta
rihini teşkil eder. Fakat, o kadar 
uzaklara gitmiye lüLtım görmü
yoruz ve yalnız şu birkaç sene
den bahsetmek istiyoruz. 

Eğer, bizim Türkiyede bir ter
sane kurulması fikrini tazeledi
ğimiz dört beş •ene evvel, İstan· 
bul tersanesinin ıslahına ve bu
rada gemi yırpmıya baslanıış ol
saydık, şimdi, iyi bir tersane sa
hibi olurduk ve kendi gemileri
mizi kendimiz yapardık. Halbu
ki bugün ne askeri, ne sivil böy
le bir tersanemiz yoktur. Geçen 
illdıaharda, Alınanlara ihale e
dilen Göl~ük tersanesi ve harp 
limanı, harp dolnyL<ilu kağıt ü
~erindc kaldığı gibi, İstanbul 
ter;anesi de, ancak gemi tamir 
edebilmektedir. Gerçi, Krupp 
miicssescsine bağlı Gerınania in· 
şa:ıt tezgahlarının valdc kızai:ın-

(Arka..•ı 3 üncü iüıyfada) 
ABİDiN DA VER 

PEK YAKINDA 1 
ALLAHIN ARSLANI 
Büyük Tarihi Roman 

r;~E BABAiı : 
\ Bektaşiliğin içyUzU ., · 

Bunlardan 

Bekleyiniz 

Sovyetler yeniden 
taarruzlara başladı 

----------------------------~ 

BÜTÜN FINLANDIV ALILAR Si-
LAH AL TINA DAVET EDiLDiLER 

Salla ve Petsamo cephesi Fin 
kuınaııdanı geııeral V alleniu& 

Helsinki, 19 (A.A.) - Finlan
diya resmi tebliği: 
DUşman dün Berzahtaki yeni 

Fin hattının müstahkem noktala
rından birine hücum ctnıiışsc de 

.. 

Kareli ııe Ma11nerheim hattı ku
'nandanı general Harold Ohquist l 
tardedilmiştir. Ruslar sahada bin i 
~~~;.ölü ve altı tank bırakmış- 1 

Mücavir bölgede Finler bir Rwı 
(Arkası 3 üncü sayfada) 

GARP CEPH ESl~J DE BASKIN 
HAREKETLERİ ŞiDDETLENDi 
• 

lngiliz tayyareleri Heligo-
land üzerinde uçuşlar yaptı 
~ .. 

A ı•ustu ralya kıtaatı 

Paris, 19 (A.A.) - Askeri va
ziyet; Almanlar üç gündür da
ha şiddetli baskmla:;da bulun -
ma:ktadırlar. G1:ç.on ııe~ teması 
muhafazaya memur kücük bir 

bir geçit resminde .. 

Fransız müfrezesini, tesrinievvel
denberi ilk defa tılarak muvaf
iakJyetsizli~ ui!ratmu;lardır. 

Nie<l'nin şar.kmdaki bölgede bir 
CArkası 3 üncü sayfada) 

Dünkü toplantıda 1940 
mali yııı biitçasi mU
zakerelerin9 haşlandı 
Ankara: 19 A. A. - icra 

V elı il 1 eri H•yeti bugün 
ıoat 15.30 Ja Raş Vekil 
Dr. l<efılı Saydamın rıya

ıetintle bir topicntı yapa· 
ralt 1940 mali •eneai büt· 
fHİ müzok,reıine baıla

mıftır. Ayn i zaman ela 
Milli Korunma kanununun 
fatbilı mevkiine konulma
•ına lıarar uerilmiıtir. 

• • • • !" "'. • ...... t ... 

Zelzele ve 
yapılan 

yardımlar 

Dost Yunanistanda tchcrrüdc bı . 
lunanlara rozet takan genç 
kızlar ve yardım rozeti .. 

Muğla, 19 (A.A.) - Biri pa -
zar sabahı 4 ü 5 geçe ve dıi(eri bu
ııün saat 2,30 da Muğlada !iki de
fa zelze'.e olrlı~tur. Tolılike ııös-

(Arkıısı 3 iincil sayfada) 

Holandanın 
kimseden 

korkusu yok! 
Bu Devlet, bitaraflığını 
lhlAI etmek lstlyenlare 
kartı koymaya hazır 

Amstcr<lam, 19 (A.A.) - Ho
landa hükumet inin son tel>liı;ı;ıı
de, Holanda her m taraftan olur
sa olsun bitaraflığını muhafaza 
edecek ve mcltıuz mUteeaviz •İ
liılılarımızla karşılaşacaktır.• de
niliyordu. 

filhakika bundan birkaç gün 
evvel müdafaa lıaıtlarımızı 1ıe
zen bitaraf gazetedilcr ıırupu Ho

(Arkası 3 iincü sayjada) 

157 · Tayfanın akibeti meçhul 

2Alman vapurudahayakalandı 
Altmark hadisesi ciddileşiyor 
PROTESTO VE 
TEHDiT OOEtLOSU 
DEVAM EDİYOR 
Londra, 19 (AA.) - AntlraJ,. 

lik daiııc~i, .Daring> İngiliz tw-
pito mt:hribinin tcqıillennıiş ve 
ba:mlmış oldu.Qunu bildi~tir. 
Bu torpito muJıribinln mürette • 
batından bir ~11bay ve 4 er kurta
rılnıı.şlır. 9 subay ve 143 e>rin a
kibeti m<>ICrm dci!ildir. Bunların 
ölmü~ olmasından kor.kulmakta
dır. 

Darinı::• torpi:to muhribi ·De
fen<ler. sınıfındanclı. 1932 de in~ 
sası ikmal olunmuştu. Gemide 
4,7 inçlik 4 top ve daha ufak 
kalbirocla 6 top vardı Darinıı 8 
tane de torpil kovanı ile mücch-

.. 

(Arkası 3 ünciı sayfada) İngiltere, sahil m.üdafaa toplarından birı .. 

Romanyayı tazyık 
planı suya düştü 
Alman ve Sovgetlerin gayesi 
Rumen petrollerini almak mış 

LONDRA, 19 (Huausl) - İyi 
ha·ber almakta olan •mahfille.rde 
bevan olunduAuna j!Öre, Alman- • 
Sovyet işbirlı~ıııın Balkanlardar 
ki tesiri ehemmiyetsizdir. Bulga
ristana sevkedilen petroller, Ma
car matbuatının Transilvanya 
hakkındaki neşriyatı bu ıki dev
letin Balkanlardaki faaliY'etleri
nın ~mfıreleri<lir. Fakat bu iki 
biıdısc, Bulgaristanın eski siya
setıni takıp edece.iti hakkında ver
dii:i teminattan sonra kıymetıni 
kavbetmiştır. 

Ayni mahfili-erin kanaatine 
göre. Almanya, Rumen petrolleri
ni daha kolay ve bol miktarda 
iemın, Balkanlari ııktısadi hıiki· 
mıyeti altına almak icin Bul
garistan ve •Macaristanı tahrik 
etmektroirkr. Hazırlanan pllina 
ııöre, Bulgaristan Dobricayı, Ma
carla~ da Transilv.;:,rıyayı almak 
icin Romanyayı tazyik edecekIE-r, 
Romanya da mecburen Alman • 
Sovyet arzularına boyun eğecek-

(Arkıısı 3 üncü sayfada) . 
Romanya Hariciye Nazın 

· GAFENKO 

Ticaret Vekaletinin tebliği 
Vekalet gazetelerin verdiği 

haberleri tavzih ediyor 
başlığı ile intişar eden bıı0 yazı. J 
da •Tica_ret Vekili B. Namıi Top-

1 
çuoğlu Istanbul Ticaret Odası 

1

. 
salonunda muhtelif mevzulara 

Anikara, 19 (A.A.) - Ticaret 
Veka.ietinden tebliğ edilaniştir; 

ı - Alı.ı;am gazetesin.n 16 şu
bat tarllıli nüshasının üçüncü say 
fasında •Seııbe6t ihracata do.iiru• (Arkası 3 üııci.i aaufada) 

SON DAKiKA ---
lnoilterede mühim 
bir suikast daha 

Londrn, 19 ( A.A.) - Lon· 
dranın baslıca taddclerind•n 
tirisindc birkaç dakika boş bı
rakılmış olan bir otomohildc
ki hava işleri nezaretine ait 
vesaiki muhte\·j çanta kaybol· 
mus ve bir daha bui unama -
mıstır. Bu sirkat, bu nevi hır
sızlıkların 14 iiocıisüclür. Po
lise haber vcrilıni~tir. Tahki
kat baslamı~tır. 

isvec v Fi J 
' 

Stokholnı, 19 (A.A.) - İs -
veç Krolı, İsvecin askeri bir 
müdnhate,iııe ~ihenmcmc•i i 
cep edcceil;i.ı..i dal.a ilk dakika
da Finlandiyaya bilrlirm'~ ol
dııbınu Nazırlar l'Iecl!sincle 
söylemiştir. • 

Fransada 
gizli ihtilal 
teşekkülü 

16 kiti tevkif edildi. 
KemUnlst propaganda 

risa!e1eri bulundL: 
Parıs, 19 (A.A.) - Po~is r ·

diriyeti birkai; ha:ftadan!beri Troc
kiciler rna.lı.ıı.filindc tahkikat ya
pıyordu, 

PoLs, \'aktile , omünist e tt -
nas:vonal:ine veya entemasyoiıal 
i:ıçi partosine mensup bazı unı;ur

CArka.ı 3 üncü sa ad 



SAYFA-! iKDAM 20-Şl"BAT l'Hb 

BOYOK TARİHT ROMAN : 107 .... -. : ~~·J .. llli:iG':ıi(l r 

NÇ O Deniz Ticaret 
.lV/ektebinin 
ıslahı işi 

~l!llCliilfi~~u~J ... :;ı..:1.DJJJ ı LE 
1 ç· · f b "k Belediye 9o ....__~inanamıyoruz!. 

Yaıu: M. Sami Karayel ıvı a n a- bı"n lı"ralık bir 

Kurnaz Can Oahşa, ne olur ne ol
maz diye Padişahı sormuştu Bilhassa ameli derslere 

1 .Akşam. ın •Dikkatler>o sütu· / 
farı İma atı ı . o k f k d nnnu yazan arkadaşım, Tepeba-
-------- ; ŞlT 8 Ur U şmdal<i Şehir Tivatrosu binru;ı -

nm yıkılarak, yerine tek katlı 

Paydos ettiler b..r gazino yapılacağııı.ı duymuş: 
B k t Fi 1 'l - Dalra son zamanlarda taıni-

U şir e orya P aJ a- rat gören Tepeba.şı tiyatrosu, 

ğına, belediye binas•nın temel -
leri atılacağına, caddelere yeni 
yeni r.ınijler yapılacağına inana
mıyoruz. Hayır, bütün buul;ıta 
inanmak istemiyoruz. Şehrin ti
yatrosuz bırakılacağına inan -
mak güçtür. 

Son ayrı.lı.<ında yatağında bı
rakıp ~ttiği sev~lisini, •l;ıi.r gün 
~eQmeden tekrar yatağında bu -
lan Şeyh Efendi, l:ııe"r türlü sabır 
ve metanete rağmen iradesine 
hakim olamaonuş gayri ihtiyari 
Sultan hanımla emel ve maksa
dına eıımişti. 

Can ~a: Bütün ~ uyu
II!Qdı. Gündüz Seybinin icra ey
l~i masajlar verdiği. haplar dil
ber Sul'..arun asabını boııımıştu. 

EJıer, o gıoce Sultan Ahmet 
şıelmiş olsa idi ne ivi olacaktL 
Ha!lbuk.i oa~alı aksine Şeyh 
Efendi saraya geldiği gündenbe
ri gelr.1ivordu. Hascl<i, masaj
larla, haplarlı büsbütün çileden 
1;1kıo k.OOıırmustu. Hel.e, son 
snii!Akat onu >büsbütün. çileden çı
WınıştL 

Can Bahşa; sa1ıahı güç ya'J)tı. 
H.,.. ne bahasına olursa, olsun 
Şeyh eflendi ile kozunu pay e
decekti. 

Cariyeler, hanımlarının haline 
ıtızülüyorlardı. Sah ~a kadar 
inlemiı;ti. Can Bı>hşa utanmasa 
Se-vlıini ııecedı.n çağıracaktı. Hat
ta, bir iki kere iradesini •kay
l:ıeocbcek çağı:rmıya bile karar 
-.nlııti. 

Saıbahleyin, nıöbetci ca'llİyeTer
den birini çağırdı. Ve şu emri 
:Jre!'di: 

- Kız, su Arabı cağır bana! 
Çok ~..mden Kızlar a~ı Ha

ıı;ekinin odasına ı;:elmişti. Arap, 
za1ıen merakta idi. O da, hanmtt
rıı düsünerek ııece sabahlara ka,. 
ııl:ar uyumamıstı. 

Can Bahşa; vaıtakta Arnbı ka
bul etti. İ1k emri şu oldu: 

- Lala, Şeyh efendi kıaılktı 
mı?. 

- K.a.1.iıtılar Suhıımım.. 
- Ben, fazlaca rahatsızlandım. 

Bütün ~e uyumadrın.. Bilmem 
ulwnet olurnıu? Şeyh efendiyi 
caıtırahm mı? 

- Emredıernniz ultanun!. 
- Lalam ııörüyorsun ya ne-

ler çekiyorum?. 
- Havırl1&1 olsun da &Uta

rı.ım!_ 

- Öyle olacağa benziyor La
la! .. 

- Şeyh efooıdi yaman adam 
ve Allaha ya.kın adam Sultruuım! 

- Evet; Evliyaullabtan bir za
tı muhterem .. 

- Allah tutt.uııtunu kolay eyle-
llİ.ll •• 

- Amin Suhamm! .. 
- Haydi çağır gelshı... Yüre-
~ darda ge..'le •. 

- Baş ÜSLu:ne Sultanım!. 
- Padişah, bu tarafa ava çık-

tı mı? .. 
- Hayır Sultanım!. 
- Acaba aarayı hümayunda 

mı?. 
- Ecürncye av.a teşrifi şaha.

De olmuş .. 
- Demek Efendimiz Edirneye 

gitmişler .. 
- Evet Sultanım! .. 
- Kaç gün var .. 
- Evwlki gün Sultanım!. 
- Pekala .. Ah, şu çocuğum bir 

olsa.. 
- İnşallah Sultanım! .. 
- Havdi, Şeyh efendiyi çağır. 
- Bas üstüne Sultanım!. 
Ağa, Seyh efendiyi çaJırrma.k 

üııere dısarı çıkt.ı. Kurnaz Can 
Bah.şa, ne olıır, ne olmaz diye pa
diı,ahı s=w;tu. Şeyhi yatak o-

dasına alacaktı. Ve o gün için 
saatlerce Şeyhi ile doya, cioya 
ot.uracaktı. Padi,_<;ahııı Edirne -
de bulunması fevkalade bir hal 
tev l:i<l etmiştL Her şey serbest 
ve korkusuzca olabilirdi. 
Şeytan Şeyh; büıün gecesini 

rüyalarla ııecirmisti. Kal.bi ateş
ler içınde idi. Arap ()(ia,;ına gir
di~i zaman kirişte olan kulaJıı 
Harem ağasının ayak izlenndıen 
mana lıır çıkaıınıı.ştı. 

Şeyh· efendi, ber muta(i kö
Şe mmderine otw,muş, elinde teır 
pih habire okuyordu. Okuyup 
üflüyordu. 

Harem ağasının karşısına gelip 
dikildiğini göırmeıni<; gibı bir ıki 
dua, bir iki üfürük savıırduıkLan 
sonra, başını kaldırıp Arahın 
suratına baktı. Ve sordu; 

- Ağa Hazretlerı ne istiyor -
sıınuz?. 

- Estagfunillah Şeyh efıeondi 
Hazretleri ... Sul'\an hanım efeudt 
irade buyurdular da .. 

- A:rzul.aırı nedir?. 
- Şeyhlıerini görmek dilerler. 
- Rahatsızlandria?r mı? 
- Evet Şeyh dimdi_ 
- Daha dün yanla.rnııda idik. 
- ...... 
- Yoksa, fazlaca mı jjziibniiı 

ıbulunuyorlar? .• 

- Pekala geliyorum... 
Arap, dışarı çıkıp bekledi. Şeytı 

efendi, bir iki dua ve tespih çzk
tikten sonra, Evliyaullahlara mah
sus ağır V<e vakur bir tavırla 
ay~a kalkıp .vürümiye başladı. 
Çok geçmeden Harem dai:esine 
geçti. 

Faıka<t; Al:ıdulkad:i:r efendinin 
bu sefer alındığı daire evvel.ki 
odalardan değildi. Odalardar.ı, o
dalara gecerok bir odaya ı:elnıiş
ti. Şeyh efendive vöbetçi cari
yesi Nfakat ediyordu. 

Abdulkad.ir efendi, nihayet 
şikiıriyıe karşılaştı. Güzel Sul
tanı yatakta idi. Alev içinde ya
tryordu. 

Kurnaz Seyh, artı:ır. şikii.rının 
tam olmu.ş bir hale gıeldi.i{ini ;;ez
di. Gün bll.l!iindü. Esasen .ira
desini taıınamiylıe kayıbetmiştı 

Can Bahsa; Şeyhini buyur et
ti. Tamamiyle karşı, karşıya 
halvet ohnu.<tlardı. 
Şeyh eienıdı, hır yere ilişti. Can 

Bahsa, eliyle Şeyhin elini ıuıta
rak l'e]<ti ve: 

- Şeyhim lı1tfeyle şöyle ya
nınıa otur .. 

Abdulkadir efendi. hiç ses ver
meden Sultanın teklifini kabul 
ey_Jedi ve yatağın yanına ilişti. 

Can Bahşa; Nöbet içinde idi. 
Ateşler içinde yanıyordu. Şeyh 
sordu: 

- Sultanım, rahatsız mısınız? 
-Çok!. 
- Haımdolsun bir şeyiniz yo.k! 
- Aman Şeyhim, yürefıimde 

bir sıkıntı var_ 
- Canınız ne istiyor! .. 
- Bilmem .. 
- Bihnem olmaz .. Her halde 

ruhunu:ru muazzeop eden bir şey 
var .. 

- Asabım ıbozuk .. 
- Gece uyumadıruz mı?. 
- Uyımıadnn gibi bir .şey .. 
- Rüyalar görüyor musunuz? 
- Çok fazla. .. 
- Ne görii.yorsunuz rüyanız-

da? .• 
( A-Ttası var) 

ehemmiyet verilecek Ismarlanan çivilik 
IMünilile Vek~Ieti İstanbul tell~r daha gelmedi 

şirk.mler baş ·komıseri Süruri ) Zelzele mıntakalarma kül - /, 
Devrımer Ortaköy Yüksek De- liyetli miktarda çiwi gönderil- / 
m.z Ticaret mektebi müdürlüğü- 1 diğıiııcleu şehrimizde bir çivi 1 

ne tayin ediJ.ınıştir. Şirketl-e:r baş ' azlığı hi,.sedilmiye başlanmış
i<amiser ligi nıe N afi'1 Vekaleti e- ! 1 tır. 
lektrik mühendislerinden İhsanın ( Harice ısmarlanan ve çivi 
tayin edileceJıj söyLeruıııelrtOOir. 1 imaliıule kullanılan demir tel
İh:;an şimdi Hatayda, oradaki e- 'i !er henüz gelmediğinden fab
lek t:rik ışlerinin islahı ile meş- 1 rikalar imalatı dıırdnrmu_şlar
gu] olinaktadı.r. Yakında gele -

1 dır. Hariçten yalnız akreditif 
cek ve yeni vazifesine ba.şl.ıya- ı( açıldıktan sonra ı,;, n"' '"T 
caktır. karpiça çivisi gelmiştir. Vazi-
Di~r taraftan aldığunız ma- ) yet bu ııekiJd., guı.,..,,c P1»•• .. - ı 

lü:ınata göre. Mü.nakiile Vekiıle- 1 da çivi bulmanın çok dalıa güç
ti Deniz Ticaret mektebinin :isla- leşeceği tahmin oluıımaktadır. 
hı için hazırladıin pro.ıuamı ö- 1 \ıı ---~ ~-.JI 
nünıüzdeki seneden itibaren taıt- ı .._ A. OH OM I 
bike başlamaktadır. Mekt1>0tıen ------
cık.acak denizcileM:ı ~ilhaıı.sa Yumurta ihracatçıları 
ameli surette ders ı;ıormuş olma-
larına eheımniyet verilecektir. birliği 
BUil'Un icin mektepte ameli d.er9-
lere ehemmiyet verilecek ve ve
sailt alınacaktır. 

8E&.a.DIY& 

Gazi köprüsü açıldı 
Ga.zi Köprusü dün <h!mH- telrel-

lekli ve motör lö bütün nakil va
talanna a"!lmı.stır. Demir te
kerlekli vasıtalar '.köprünün ar
tasında be~az rizrilorJ.e. aynlmış 
olan kısımdan ,gjdip gelebil!ecek
lerdir. 

Eminönü meydanında 
yeni istimlaklar 

Eminönü Jne?danınm ı>rla kıs
mwııı yükse1til.mesinf bu.ııünler
de başlanılacaktır. Bilahare .Ka
raköv Köprüsü• nün başları da 
30 santimetre kadru- yiik:selti<le
cektir. Vesaiti naddiye bu işler
den sonra Yeni Cami arkasın -
dan geoeot'!Uerinden Mısır çar
şısı kapısı vanındırkı dükkanla
nn istimlak mUMlltl'lelennin sür
atle Hcrnal olumnası dün Va
li tarafından alikadarlara teb
li.~ olun:mu...tur. 

YtlIDW'la. lhraeatçılan birliği 
l:ı.fasedarl.an dün umumi bır lx>p
lantı ya.para:k lbırliğin müdürler . 
hey'etin.i SeQIIliış.lerdıir. İntihapta 1 
bu makamlara tiicarodan Zıya 
Kılıç, Sükuti, lliımıii De'.aıneş se-
çilmiştir. -

B:ı hev'et 'birliöıin i!lıracat ~le-
• rini deriı.al tanz~: ba.şlıyacalrtır. \ 

lngiltereye tutun satışları r 
Me.ıcleketıimm:len mifütın milo-

' tarda tüıtün mlJbayaa etmek ü
:ııere :lnııiitereden gelen reji hey
eti A.rıkarada alfil<adarlarla ya.p
tıin temasları bitirmiş ve şehri
mize pörımüııtür. Hey'et tern~s -
!arı netıceısinıde beş milycn lira
'llık büıtü.n al:ınıy a karar venmiş -
tir. 

iBu hıısuetııılti muamele ·bir haf
ta iQinde tama.ınlanacak ve heyet 
buradan Yunanistana ,giderek o
radan da tütıın alacak;tır. 
Yakında J•Y nı ma.la!atla diğer 

bir İn,<ııliz ılıeyetinın şehııinıize 
gelece(!ı halber alınmı.şia-, 

Hastanın ölmesini 
beklemiş? 

mi 

DENIL SuJ:ıtanahmette Hiiseyinin evin
de hasta bir kadı.na bakan Şefi

Fırhn a vapur seferlerini ıka, hastanın öldüiiünü görünce 
yükte hafif pahada ağırca altın 

bozdu taba!ka ve saire gibi bazı e<;yayı 
Icaradeniz, Marnıara dernizle- çabış w Binnci Sulh ceza mah-

rinde siilUa Ş Ege denizin.de de kemesinde yapılan muha·kt"meıri 
lodas fırtJiası hüküm süıımekte- neticesinde i:ki av haııse mahküm 
dır. Va.pur seferleri intizamını edilmıs ve hemen tıev.k:ii olun- 1 
ka')'tbetmıştir. Pazar günü !ima- nı~tur. 
nımrz.a ıt~l.mesı be-klıenen Kara - 1 ..................... """"""""""",,_""" ______ ., 
deniz v3'1)uru dü·n ak•ama kadar 
henfrz ge"ımemişti. Küçük vapur
lar &gazdan Kararlen,ze ~'··" -
mamaıkta ve havanın açmasını 
beklemekted.irler. 

ONIVERı:,ITe 

Rektör ve Omer Saraç 
Bulgaristana gitfiler 

Sömestr tatili ıınün.asel:>E'tile 
Üniversite Rektörü Cemil Bilsel 
ile lktısat Fakültesi Dekanı Ö
mer Sarac Bulgaristana ı;:ftmi.,..ı..r
dir. Profesör Mazhar Osmaıı da 
Suriv-ı?de bulunma.lctadır. Di;:,
taraftan bir profesör ve iki asis
tandan mürekkep jeoloıı kısmın
dan mürekkep bir lıev'et de tet
ki•kat için Erzinc:-ıı zelzele m.ın
takasına harek-et etmiştir. 

Küçük haberler 
. • ...J 

*•Taksim meydanı• nın yeni l:ıir 1 
şekikle tanzim ohınınaıruıa hazi
randa ba,,Janacalatır. * SBıireilık mii!tehassısı M. Prost 
raiıatısız .buluıxiu,{?undan yeni i
mar p'.aruarının etüdıle evinde 
m~ul olmaktadır. * Şirketi Hayrıye, Ha~i.; vapur
ları ile liman içinde işliyen kü
çük vesaıtın fiaıt tan!elerinı tes
pıt edecek olan komisyon yarın 
ikineı tooı>~.antıBını yapacaktır. * iMikiır komisyonu bugün sa
a.t 16 da tıcaret müdürlügı.i mü
şav'-rı Necmed:dmt"ı reısl.iğ'inde 
toııi.!anacaktır. * Vali muavinı B. Halü.k N.i!hat 
Pepeyi dün Ankaradan şeıhrim.ı
ze dönmüştür. 

rını işletecek 
Belediyenin işlinrkila 90 bin 

liralık yern •bır Anruıun şırkeı 
tesk.ıl olu.nma.>J teklilı dün Şdı.ir 
U\>lechı;.ınde tasvııı eddıru.:;tir. 
Thledıyenın yu>Xle 8 nıı;.betınde 
ıştıraı« edecei(ı bu Ano.nım şır
J<et TM<>.•ım Bel-edivc Gazin-0su 
nu uılt>lecek Çubukludaki eski 
MJ.sır Hı<iıvınm yalliıuu oı.el ha
line .koyacak ve florva plajJaxıru 
da işlet.ecıelotır. Beledı ve zara
ra ortak olııu y acal<ı1.ır. Falı.at; 

üc senelik k ""' bedellerı ile mef
rusat bedcllenm ı.ştirak hissesi 
olarak kend1't kabul edt'<><>ktir. 

DiJn Şehır Meclu>ıne bu teldıf 
.büt;;c vıe kaw.rım encımıenlerı -
nin müsteıek mazbaLasıle bıldı
rildığı vakıL; azadan Hamdı Ra
sim İ<\H•az el.ın"i Ve bu kabil yer
lerın ıcara verı lıp işletilmeısinın 
daha kanuni olacağını sôylemi.ş
tir. 
Bü~ ve kavanin encümenlen 

na:nıma bu ıtirazı karşılıyan a
zadan A-bdulkadir, büyük ser
maveve mütevakkıf bulunan bu 
mbil işlerin sirk.E-tsiz yapılamı
yacağını beyan etruıst.iı'. 

iMütea:kiben de azadan Seliimi 
:i:zııet Sedes söz alarak sunları 
söyJ.enıi\ltır: 

•- Muhterem Lutfi K.rdarın, 
şimd>kı vazifesıne başlarn.ısın -
dan sonra Uk t-Oplanan Umumi 
'Mecliste ımesaı programı mahi
yetinde bir nulkunu dır.lemis•ik. 
Şclı.rın iman y-0!undakı faali) et 
en ehıeıııııniyetli kısmı teş.kıl edi
yordu. 

Valimizin yeni vazife~inde ilk 
senesi kısa bir müddet evvel dol
muş ·bulıuııuyw. İmar mesaisinin 
tahakkuku yolwıd.a ilk ehem.Tt.; -
vetli eserin de ıtamaınlanmış ol· 
duiiunu anlıvaruz. Taksrm B..
lediye Gazinosu. Medeni şehlr
lerin hem süsü, be!Il1 de ihtiyacı 
olan bu nevi müesseselerden şeh
r.iııniz mahrumdu. Taksim Be
lediye Ga:Vıosu şehrimizi süs
lerken, "J1 miihim bir ihtiyacı
nı 1la ıtarııılıyaca'.lrtır. 

BöyLe bir eserin tahakıkulru di
ğer vıiidlerin de humılün:e ga
ranti teşkil eder. İstanlıulıııı. i
marına masruf her mesainin ya
:ımı zamanda ivi semereler ver
mesini 1>1'1mcnni t>derken haliha
zır 111'1.1vaffakıyetini tel:ırik etme
yi borç bilirun .• 

J:l.undan sonra da mazbata reye 
·konmuş ve karar aynen kabu:l 
olwınıuştur. 

Bir eser tetkik ediliyor 
Bir Alman doktorunun eseri 

o.Iuı:ı son ı>ünlıerdıe Türkçeye çev
rilen forma forma neşrıne baş
lanan .Tenasül Hayatımız• adlı 
eserin müstehcen mahiyet1ıe ba
zı kısımları mevcut olduj.\u hak
:kın<la şika vetler vukıu bıı:hn uş 
ve bunun üzıeıri.ne müd'deiımıımıi
lik neşredilmiş olan farunaları 
Üzermdıe be<tkikata baslamıştır. 
foer müstehcen mahiyetle görü
lürse mahkemeve verilecektir. 

3000 lıralık ihtilas 
Paşabahı;e si:ıe ve eam faobrike

sı mu1ıaınedı Necati 3000 lira zim
met ve ihiiliısla Adliyeve veril
mistır Bu parayı yolda düşür
düğ'ünü sövliven maznun rnıute
med 2 nci sorıru hakimliği karari
le tevkif olwmıuştur. 

ancak yeni tiyatro ynpıldıktau 
sonra yıktınlmalı değil midir? 
ÇJ'tcr çifter gazinolar açılaca -
ğına, şehrin t1yatrosuz bırakı -
lacağına inanamıyoruz! Diyor. 

Biz de inanamıyoruz: Taksim 
belediye bahçesi yapıldıktan son
ra, stadyomun tiyatrodan önce 
yapılacııA"ına inanamıyoruz. TJ -
yatro binası yapılmadan evvel 
Beyazıt meydanındaki dükkan
lar istimlii.k edilip köşeye ı=a_zino 
yaprlat":ığına inanamıyoruz. İna
namıyoruz ki, henüz bir tiyatro
su oımıyan bir şehinle Taksiıu 
kışlası vıkılsın, oralara yeni a
partımanlar. oteller yapılsın ve 
Taksim bahçesinden Sfüpagoba 
bir köurü il!' geçilsin_. 

İstanbul şehrine bir Şehir Ti
yntro~u binası yapılmadan evvel 
Sulıanahmet parkının ıslah ve 
tanzim edileceğine, Mccidiyekö
yünde çocuk bahçesi yapılaca-

Kamilir1 öldür- ( 
düğü. adam 
Karısını elinden 

zorla almış 
Feriköyünde Aziz Sü~eyrnan 

adµ>da birini bıçakia yaralıya -
raık öldl(ren Kami! Yıld!Tcmm 
muhakemesine dün iıkinci ağıx ce
za mahkemesin.de başlanmıştır. 

iMaznun Kamil hadi.sey:i şöyle 
anlaUnıştır: 

•-Aziz Sülevmanm evinde ka
runla kiracı itlik Bir ,!!ün Aziz 
Süleyman beni eve almadı. Baş
ka yerde yattım. Ertesi ,!!ÜD ı;ıi
dince gene koiidu. Ni.kalı cüzda
nımızın masrafını kendisi veı di
Jıi icin kartımı da bana v.erın.iye
ceiiini söyledi ve: Nikiih masra
fını .madem ki ben wrdim, ka- j 
dın da bana "'ittir!• 

Dedi Feriköyünde Dere için
de kavga ettik. Mehmet adlı ar-
kadaşım bizi ayırdı ve beni ko
lınııdaıı tu1ıu-p götürüyordu. Bu 
sırada Aziz Süleyman arkamdan 
ı;relip su sırı~ ile kafama vurdu. 
Bu sırada oğlu da ona hıçak ~
tirdi. Çocuğun elinden bıçağı ben 
kamım ve Aziz Süleymanı ya
raladım. Ölınıüs.» 

Salıit Mehmet de hadiseyi bu 
şekilde anlatıınış ve diğer şahit
lerin cağrılması icin muhakeme 
·baska güne bırakılmıştır. 

MESELE 

A N L A Ş 1 L 1 Y O R! - -· --··--- -- ~ 

Osmaobeyde bir hususi ara
ba tı·amvay durağının kaldın
mına çarpmış ve ön kısmı par
ça!annııı;. Bunu haber veren 
gazete çarpma hadisesindeki 
sebebin meçhul olduğunu kay
dediyor. 

Bizim Nanemolla. da ha.vadi.
si okudu: 

- Tuhaf tecahül. 
Dedikten sonra, ilave etti: 

İnanmak güçtür, inanmak is
teıniyoru2t inanamıyoruz anıma, 
hadisat, füiyat, icraat 1.izi nıha
yet inandıracak diye korkuyoruz. 
Nasıl korknırvalım ki, tiyatro -
nun planlan Taksim belediye ga
zinosunun pianlarile beraber ya• 

, pılmıya başlandı; neden sonra 
sladyomnn plilnı yapıldı. Yarın 
Taksim gazinosu açılıyor, diin 
stadyom münakasaya kondu. ö
bür gün iınar hareketleri devam 
edecek, her şey olacak, her şey 
yapılacak ... İ.vi, güzel. ala! .. Fa
kat tiyatronun planı şöyie dur
sun henüz yeri tespit edilmedi. 

Hayır, b.iz bütün hunlara rağ
men şehrin tiyatrosuz bırakıla
cağ-ına inanamıyoruz... Amma: 
•nerede yapalım!• diye soracak 
olurlarsa, artık usandık: Yapıl
sın da isterse Okmeydanında ya
pılsın! cevabını vereceiiz! 

SELAMİ İZZET SDES 

Otellere zam 
yapılmazsa 

Kapanmak tehlikesine 
maruz kalacaklar 
Otelciler cemi yetinin kongre

leri dün yapıbııuıtır. Otelcılı>r 
bu top1antıda t.cıkm.il fiyatlara 
yüzde .20. zam vapılmasıru ak
si 1akdirde Zabıtai Beledive Ta
limatnamesi hükümlerinin tama
mivle tatbikine imkan buluna
mavıo otellerin kapanmak t>eohli
kesine düşeceklerini Belediyeye 
bildirmeyi •kararlastırmıı;lard.ır . 
Bunun icin yeni ida~e heyetine 
sal.a.hiye-t verilmi.ştir. 

Arkadaşını soyan hırsız 
Tahla'kal.ede bir odada beraber 

yattıkları arkadası Mustafanın 

b;ıyrımı:lık e1biselt>rini çalan İs

mail dün Bixinci Sulh ceza mah
JoE,mesinde iki av hapse mahkfım 
eailmiı; ve derhal tevkif olun -
mPr1ur. 

ŞÜPHELİ BİR ÖLtl'M 
Fatihte oturan Fuadın bir bu

çuk yaşınıfaki oğlu Ali ansızın 
hastalanmıs ve biraz sonra da öl
müştür. Adliye dok<toru Enver 
Karan ölüm sebebinin tesbiti i
'"in cesedin morı:a •kaldırılması
na lüzU!Ill görmüştür. 

Bizim Nanemolla ile konu· 
şuyorıluk da: 

- Misallerino Yeni Sabah
ta çok rastlanır .• 

Dedi ve ili1ve elti: 
- Mesela, Üniver:ı.ite profe

ııörlcııini birbirlerine düşür -
mek, bir ilim yuvasını dedıko
du pazarı haline getirmek; l:,ir 
devleti kışkırtmak, hakarete 
maruz kılmak gibi misaller •• 

BUHRAN 

VAR M 1, Y O K MU? 

- Vak'a gece yansından Bira buhranı var mı, yok 
sonra oldu •• Diyince, artık se- mu?. Gazeteler hemen hemen 

l"'DAM'IN Edebt Tefrikası ....,..._ 
ıztırap çektik. amma bu sahal:ı kocası Vaysi gör- Fıışar, perinin içi güJ.erek bep araııruya lüzum var mı!. ·biribirleriııe düştüler. Il;:aj, şu 

İhtiyar kalktı, sarr.rlanı aldı, dunı. Patronu Dölaıherşın arasın- dik dik o,ıtluna baıktı: Hakikat öyle. Vak'a gece eskiden Peygamber mi, degıl 
kilıi 'ed "'"'. '-~· d _, u d · · yarısından sonra oluyor, anı -

BOZGUN 
çıktı, odayı ı.: ı .• ...,.gı .. ,..ı- aı.yuı. ,,.U2l0n or usunlaunrdgeçHışı- - Burada. ba bususi, mevki Şişli .• Sebebi nıi?. Sualine karşı: 
ğini duydular. Gene uzun sürdü. ni seyretımye gidıyor ı. lÇ Sustu, uzun uzun tükürdü. O- , - Bazılarına göre nebi, ha-

b · bidisenin içinde gün gibi aşi-Nilhaıyet ıgelıii. Masaya. iıyük hir lı.o.:; va.kıt geçirmek içın.. nore tekrar sonlu: zılanna göre veli .. 

~ Yo.ıı:•n:,_~~~ILE ZOLA Çninn: S~LAMI IZZ~~ 
parça ekmekle peynir k<>y<iu. İ'htıyaruı sır vermıyen yüzün- - Yatlı mı?. kir!. Diye bir tabir vardı. Şimdi 
KonUŞm.uyordu. Konuşmaması de müstelızı bır i.şmı'zaz be.Jirdi; - Havır... Ş ORAY İ DEVLET de Yunus Nadi Be)•e göre buh-
siyııset>ti, ne olur ne o:lınaz, ağ- - Herhalde lı.oş vakit geçir - Ve dıtıyar anlattı. sabaiıleyin ran var, baztlıtrıDa göre de 
zından bir şey kaç:nmak istemi· miş olınoasalar gerektir. Saat Ü<;- hizmetç.si ıle beraılıer şehre alış MİSİN A M t) BAR EK? buhran yok. 

~ _ ~ !>J No. 53 yordıı. ten itibaren sokaklar kaçan as- verişe gıtııniı;, 7 ncıı kıolıordunun Vakit gazetesini ne zaman Bizim Nanemollaya sordımı: 
Onore kalktı, büfenin yanında ker'erle doldu. baskınına uğrayınca, elinden a- görsem, birinci sayfasında bir - Var mı, yok mu?. 

Herkes biraz geriledi. Sesle -
nen Ooore idi. Bu eve admı at
mwruya yemin etmişti, dört se
nederlberi ilxı'ba8ile mektuplaş -
maını.ştı. Erler aralarında l;onıış
mıya başladılar. İhtiyarın oğlu 
rübbe1ı idi. İ.ş kötülel'jimişti. Baş
ka yerde aramak lazımdı. Yüri1-
dliler, karanlıılı.ta kıcytboldular. 

Fuşar yağmadan kurtulduğu
nu anlayınca, sanki oğlunu daha 
dün görmüş gibi, heyecansız bir 
seı;oo: 

- Sen misin? Dedi. Peki, ini
yorum. 

Uzun sürdü. İçerde 'kilitlerin 
açılıp kapandığını duydular. Ni
hayet kapı açıldı, daha <loğrusu 
ara.landı. 

_ Yalnız sen gir! duran su testisini aldı. Böv.le la.kayda.ne 5 inci kolor- raıbaı;ını almasınlar diye kaQmış, layiha liıkırdısına, bir layiha Bir hayli neş'eli neş'eli gül-
Fakat yeğenini almamazlık e- - Bıma şarap verebilirdiniz. dunun ·bo:zıı;unundan bıclısetti ve Silvini şehirde lbıraknlı.şıı. tahliline, bir layiha ınetniııe dükten sonra: 

demedi: Dı.Fliu~QOZa.r~!dau .. 1:. ık içi rahaila.ıruştı. bir aralıX kıtlnktan çıJunıı; gibi Sa.kin devam eobt.i: veya müııakaşııııma rastlarım. - Vallalıi birader, ben kendi 
- Sen de gel! Dedi. u yiyen Janın aııka.;uı.da durdu: - Gelecek. Dokfıo.r Da!işanın Bu iutrbaunı Nanemollaya da payıma alkollü veya alkolsüz 

- Bir damla şarabım yok. Dük- - Nasıl kendine gel.dm mi? evın .. dedir ... Cesur ı.·-'·r. ,.._,_ ma- söylu··y-·- ·d• · · Ka~•yı Janın yu:z·· üne kapıyor- AUMı .,,,,... ~ v•~ .., ayran ıçerını .• 
·~ İl ronun.kıler hepısinı içtiler, hepsi- Jan başını ka.ld11xL: 2.!YeUeri '-'&rdır. 

1 du. Moris yalvardı. ıtiyar inat ni yedıler, h~ini y•ilıı:na elti- _ T~k:kür ederi.ın, neliyo - A}av mı ""·--rdu•. Kendıs· ,,_ - Hakikat öy "·· Dedi, şöyle devam etti: 
tt· Nili t O k :y da -..- ...,,. ~~ " ' ~.ru = dedi ve .. Cümlesini Vakit'e An k k · 

e ı. Jaye oore "'-~ a "'"' - ler. rımı. oğlunun arasını açan bu kırzı ne- tevcihi hitap ederek •öyle bi- -f. 1 ca ' g~en a şam mı -yandı. an da girdi. •· ...,a.r •w.e- Yalan söy·lüıyordu; bütün ~y- Ooore eve a(Yak baıstı basalı, den Yanında alakoyduğunu mu tıirdi: • sa ır erim vardı, bira buldura· 
itini bırakmamıştı. Bir eda.ye gir- retine raiitnen de yalan söyledi- karnının aç olma;ıına rağmen, izaıh ediyordu? Gene RÖZ}erinin madım. Üç beş büyük diikkan· 
diier. İhtiyar siliııhı, şaıttlam bı- ği anlaşılıyordu. arada sırada bir gtirültiı duyar içi gülerek Onoreye baktı: - Şdrayi devlet misin be da bi:ta bulamamak buhran -
raktı, sessiz durdu. Doyıınıya başlıyan Moris sor- gibi olup dinliyordu. Bu eve ıbir - Şarlo yukarda UYU!YOr, Sil- mübarek?. dan mıdır, başka bir sebepten 

- Baba açl.ı.kLan ö'.ü;yoru:., biı- du: daıha ava;; basmaım.va yemin et- vin QCJk gecikmez neredeyse ge- ~ESE LE Ç 1 KAB T: midir?. Onun orasını doğrusu 
raz peynir ekmek veriniz. - Kardeşim Anriyeti ne za - miş olırnıs!na rağmen, Stlviırıi lir. M A K B A H s İ hen bilı.mem! 
Babası iı;itınemiş giıbi duru - ı.nandır görmediıu? ıtönmek ıı.rzusuna kapılıyordu. Onore dudaıkJ.an titriyerek göz.. Böylesine 

yw, başka ,ıı61.en.!er OlUj:> olına • iihtiyar görılerini Jarwian ayır- ReIP.sde ondıtill aldığı mektup göğ-, !erini haibasına dikince, ihtiyar Son Telgoraf'ın kısaca sütu- - Gel de ayıkla pirincin ta-
dıır:ını anlamak ister glbi dışarı- rnadan dıol.aşıyordu. Uzun bir sünde saklıydı. oolaşrru.. Y .. a baı;ıliı.dı. Sessiz1ik ge- nunda dün •Mes'ele çıkart - pnı •• 
ya kulalk kabartryordu. müddet düşiinıdiiJcteıı sonra ce- Taıbii tutmıya çalıştığı bir ses- ne ı;öktu. Zaman geçiyomu. sa- mak!• başlığı altında bir fıkra Derler, dc,til mi?. 

- Jan kardeşimdir. Bana ken- vap verdi: le sordu: at on ~ir oldu. Mor:is: vardı. A. ŞEKİP 

d.i.lokmamnıverdL Benıber :l.".l=k~~~~Geç::en::.:ay:....:S:öd::an:d:a:___"go: .. r~d~üm::;:..:~.:~Silıvin=·:.::·:.:b:ur::ad::a~d:eğ:'.'.il~m::.i'~· ~..:.~~~~~~~~'Ar~kas~~ı ~v:ar~)~.!:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::::;:::;:::;:::;=:=:=:=:=:=:=:=:::==:::.. __ 
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Norveç Mebusan Meclisi Reisi 
mühim heganatfa bulundu 
~}o, 19 (AA.) - NOl"Veç Me'b'-ı 

UZ.. .ı...f.i .ı.\1t.-chsi reisi ve avru za
manda Hariciye encümeni reisi 
Iüı.nbro, Altmark vapuruna kar
şı ~ apılan İnııiliz t<ıarruzu hak
kında Norveç Ajansı muhabırine 
yaotığı beyanaua bu hiıdisenın 
bitl.abi bütün Norveçte umumi 
bir heyecan u,Yandırdığuu söy& 
mis ve demiştir ki: 

1ıe ait bır ~inin hatta jçinde 
esix mürettebat da olsa karasula
rından ı;ıecmesine razı olduğunu 

İngiliz Cossack dostriyeri kuman
danının oekiıliı bildı~ ve Altmark 
ın ·bir Norveç limanına uğnı:rna
ıınıs olduğu hususlarına nazan 
dikkati celbettilcten sonra şöylıe 
demiştir: 

c<Mevzuubahsolan şey bir İn
Rfliz filosunun Yoe-..sinıı koyunda
ki hareketidir. Bu, ·b>taraf m<:"'lil
lekct kara~ularının en bariz bir 
şeıkilde ihlalidir. Küçük bir :ıııem
tiret hukuku hükiımraniainin 
böylece ihliılini NOTveçli.l?r anla
mıyorlar. Hususiyle ki Norveç 
fazla ohıraık İne;ilterenin dostu 
olan bir memlekettir. İngiltere
a.in Norvooe karsı y;wtığı bu ha
re.ket gerek hukuki ııerek siyasi 
bakımdan bu harbin Norveç için 
en ciddi hadisesidir. 

Hambro, muharip bir memlei<e-

Norveçe karşı yanılan bu sidr
det hareketi kin intihao olunan 
zaman şayanı h~ vrettir Norveç 
İnlriltıere ile bir ticar::t muahe
desi ak.detmek üzere idi Fakat 
şi!md.i İngilterenin Norveç top
raklarına vaki taarruzu üzerine 
artık İn;11ifb:>~e gitmekten imti
na edecekJ.erinden endi'e edile
bi'ir. Şurası pek a.şi.kArdır ki, Nor
vec topraklarının bu ihliiıhrıden 
sonra iki memlıe>mt anısındaki 

ticaret ve sevrisefain müzakere
leri yepyeıü bir safhaya gir -
mistir. 

inler bir Soyyet fır -
kası daha imha ettiler 

(Ba! taTafı 1 inci Mufada) aıtınıbardmıan edilmekte, Fin av-
kolmıu yakalıyarak dağıtmıı; vo cı tayyareleri, Sovyet bombar-
fiç te>pla bir çok mitralyöz igti - d •man taV'\'&relerine daha tüyük 
nam etmişlerd;r. bJr itimatla hücum etmekte ve bü-

Tııipaıe nehri üzerinde lluslar yiik zayıiata uğramaktadır. 
dün hücuma başlNJu.şlardır. llfu· sveç _ Fm hurludu, 19 (A.A.) _ 
lıarobe devam etmektedir. Sovyet piyadesinin hücumları 

Müteakip tobrifde Ladop 18 şubatta durmuş ve topçu a .eşi 
C'Ölünün doğu şimalinde birkaç şiddeili olmakla beralnr yalnız 
eiındenberi mahsur bulunan 18 in Suvanto ve Taipale mıntakal.a-
ci Sovyet fırkasının tamamen im· I ında t de 
lıa eılôldil:i ka.yd~dilmektedir. r 8 ese vam etmiştir. 
Fırka muhasaradan önce mü· · Fin askeri makamlarında ha-

him miktarda takviye edilmi•· sıl olan kanaate göre, bu nisbi 
ti. Fuka 18,flOO ölü ve yaralı ver· sfrküt bundon evvelki kadar şid
miş ve Lütün levazımını kayb~t- ı detli bir taarruzun başlıyacağl
aıiştir. Bu !eva:r.ım meyllDIDc!a ı na işarettir. 
ezcıimle 20 tank, 36 top, 17 trak- Alınan bazı haberlere göre, ı 
tör, 32 seyyar mutbak ve saire \'ar ı Finler, Leninııraddan KaN?li Ber-
ılı.r. zahına .!(iden şimendifer hattının 

Fin tayyareleri dün düşm.uı ·birkaç noktasını tahrip etmişler-
hallarım ve gcr'leriDİ bombll!dı- ı dir. Bu haberler doğru ise Sov
IDllll etııı4 ~ .. müteadcı.t hau 1 yet kıtalarının simdi pek müş-
aıuharebesi yapmışlardır. kül bir vaziyete girdik.leli mu -

20 Rus tayyar...:ıinin diişürül • hakka.ktır. Cünl<ü Kareli cep-
diii:ü sabit olmuştur. fla>lmc:ı besinde bulunan 15 Sovyet fır-
dart Rus tayyaresinin muhlem"l .kasının yiyecek ve cephane iliti-
olarak düştüğü bildirilmektedir. yaçları pek büyüktür. 

Londra, 19 (A.A.) - Royter A-
Jar.sının askeri muhabiri Nldiri- Summa cenhesind 0 simdi Fin-
yor: !erin wııal etmekte old uklan hat 
Kuıhno'da, 54 üncü Rus fırlı:a- da tahliye edlen hat kadar müs-

sı ve buna yardım eden .S.berya tahıkem ve sağlamdır. İkinci hat-
k.aya!ıı;ılannın tal:>uru 0 kadar tın arkasında öııdel:i hatlarla hiç ı 
bü<yüık zayiat vermiştir ki, artık b;r ""h• ı ~ 11'Yl1''0 " 0k 'ekilde in-
ceplıenin diğer kısımlarında as- ııa >edi.lııruı bir çok hatlar var
keri hareketlere iştirak edebile- dır. 
celc:erine i.tıtınıal verilmemekte- Helsin:ki, 19 (A.A.) - Sulh za-
d.ir. :ınanında ahvali sıhhiveleri dola-

Fin hava ordusunun bidayette- vtSivle asl:erlikten istisna ed;.Jmiş 
kinden cok dalıa ktJVVetl. o lduğu olanlar da silah altın:ı c•i!rılmış , 
ıırtık Aşikar tı!r surette görüo.u - ve orduya il.ihak emrini alınış-
yıır. Her RÜD düşman kollan l~'<lır. 

~~~~~~~~ 

Ticaret Vekaletinin tebı:gi 
~ (Bas tarafı 1 inci sayfada) ı 
dair izaha,!; verirken bu,.,"'day ih
racına müsaade edileee~ınJ sö~e
mişti. Haüoulti henüz Uıy le bir 
müı;aad.e çıkmamıştır. denilmek
tedir. Avrupaı:!aki hactıfn zuhu
runu rnü.teaki:p diğer b<.zı m:ıd
deleı~e birhkte menedilmiş olun 
bu.gday iıhracaıtı v;;zzye.in tavaz
zuhu üzerine •Yedi bin be~· sa
yılı kararnamenin bir, ık! ve dör
düncü m.Ud.ekri hükümlerine ta
bi memlekeb!ere yine di;:er bazı 
maddelerle bir.tiıkte 9 b.rıncik.a. -
nuıı 939 t~r lhLi ve 12484 sayılı 
ka:ıamame ile seılbet;t lıırakı~ 
bwımıa!ctaıdır. 

2 - Son ~ıerde İııtan!:ıul ga-
zetelerin.n baL!.llarında arpa ihra
catının men'i üızerine fiatların 
dü~üitü ve bir kaç gün &<>nra ih
racata tekrar mfu;aade edilmesi 
lirze!'İlle fiaıtlann yükse lrl liii ve 
bu vaziyeıin arada geçen m üd -
det. zarfıııda bıııkaç tacirin dü
~: !:atlardan arpa t .>pl yarak 
tn~im karlar temin etme-sine ya
r&ıdıJtı hakkında bir takın1 yazı
ların intişar ettlği görü'tm~tür. 
Arpa Jı.'ırı:catı :ı.ynen bu~ayda ol
du~u gbi haı:1bin zuhurunu mü
teaıkip menedilmiş faıkat, vaz.jye-

tin tavanu.hu üzerine c Yedi bin 
bes• sanlı kararnamenin bir, iki 
ve dördüncü :naddeleıi hüküm
lerine W.b. mem.eketler. 9 l:ıfrin
cik.anun 939 tariJıinde seı,be9t bı- 1 
rakılmstı. 

Merzkür karamame tarihinden 
itibaren geçen iki ayı mütecaviz 
zaı.nandarıi>eri anıa ihracatına ye
'!J?en memnuı. •et vazed.ilrniş de
gı!dır. 

3 - Bu itiıbar' a gazetelerde 
intisar eden yukan:la ya-zılı ha _ 
b~rı:rin hakı katten uZaıc oldugu 
gocı.rubn~-ıed :r. 

_Arpa fiaUaruıın son giin:erde 
yuksehnesi ke)".fiyt'ti ise zabire 
kom;tesi karan ile ibraca.tçıların 
hukımıetin emrı:ıde muaY!Yen mil< 
tarda stok .Ya+n ıya başlam:,ş oi"
malarından mütevell:ıttir. 
Key.fiyen tav.zihen beyan olunur. 

Dünkü ithaf§t ve ihracat 
Dün limanımıza İtal!yan bandı

ralı Vesta V8'Punle hanı deri, bo
ya, ~iı.,"ı.t malzeme, çııınento, kim
yevı ecza, tıı.z mermer, cam eşya, 
demir eşva gelmiştir. 

Dün harice yapılan ilıra.cat 200 
biıı liradır. 

İKDAM SAYFA ll 

)~«-ll Yeni belediye zabıtası Almanlar tir rpito 
torpilledil er 

Anadolu ' Ajansına 

beyanatta bulundu 
Kahire, 19 'A.A.) - Mısınn 

yeni Ankara elçısı Abd urrahınan 
Hakkı . vazıfe"' başına g,tımooen 
evvel Kral tarafından kabul edil- ' 
miş.lir. 

Anadolu Ajansı muhabirine yap
tıgı beyanatta demiştir ki: 

Kema ist inkılaoba yabancı de
ğL!ı.rn. Mısırın müıme.;.silı olarak 
orada tekrar bulunmaıkla ba!lı -
tiy ar olac~ım. Mı•ır ve Türk.i
ye iJ<ıi kardeş millet~ir. Memle
ketinizde ve par lak vasıf ann.n 
hayrankitrı oldu~'llm Mib1 Şef 
nezdınıdeki vazifem birçıo.k aı;ır
Wı; bağlan kuvve:lendırroek ve 
iki memleket aras•ndaki ticaret 
münasetıeılerıni artırmak ola -
caktır. 

Ze ~ele fe'aketi dolayısile Mı
sır m!lle1in.n Türk milletıne mu
habbe:.lerini götürüyorum. Ya
k n şarkta su.lhü muhafaza için 
Türluyenin sarfet,iği gayreUe
rın.ın hayranıyım.• 

Holandanın 
korkusu yok 

(Baştarafı 1 incide) 
landa müdafaasının mükemmel 
olduğunu ve askeri saıhada Ho -
landanın muazzam gayretler sar
fe.mekte olduğunu l{Örunüş1er -
dir. 

Holandan:n sil::.!ılan nıükem- ı 
mıillir. D.ı?er tara.itan yihfu.·rı er-ı 
ce a9ker ve sivıl en ror,dern va
sıtalarla mütecavizin venemiye
ce.{:ı manialar kurmakl:ı meşgul
dür. 

Ebedi su:h ne zaman? 
Mahmut Yesari, evvelis.i gün 

kendi gazetesinde, işforinde hep 
(kırk) kelimesi geçen, lurk ka
dnr sözü bir araya toplamıştı. 
Halta hepsi de g:ıyet meşhur o
lan bu sinlerın arasında şu hile 
vardı: 
Kırk küp, kırla da kulpu kırık 

küp! 
Fakat yine, içlerinde hep 

(kırkı kelime!i ı:eçen bu si>zlc
rın arasında, nasılsa şu unutul
muştu: 

B.z kırk kişiyiz, birbirimizi bi
liriz! 

Anlaşılan bizim Mahmut Ye
sari, b1rınci söz.•c ikJnci aö7ün, 
cok. defa ayni manaya! geldiğini 
bildiği için bunlardan ilcinciyi ya· 
zısına koymamış... Maluııudun 1 
.bir araya topl8J1U$. ol~ı'.i:u o, bır ı 
alay ı kırk) lı sozun ıçındcn, ŞU 
srrada, lıenım de çok gözüme ba-

1 tan şu oldu: 
Kırkından sonra azan teneşirde l 

uslanır! ' 
Diğerleri ı::-:bi, bu pek meşhur 

sözü de bum.yen yoktur. Faknt, 
bu söz, acaba yıılnız insanlar i(in 1 
mi sö.vlenınistır, yoksa Lu >ö~ün ı' 
sevgfü dünyanııza da .şümulü var 
mıdır? Amma şimdi siz diye -
ccksiniz ki: 

- Ilu, nasıl olur? Dünyamızın 
yaşı, insanlar g . bi, yıllarııı değıl, 
asırlarla ökülür! 
İyiya işte, benim de demek iı

tcdiAin1 o ... Yani: 
K~kından sonra azan teneşirde 

uslanır! 

Sözünün, :ıu tostop11Tlak ve ca· 
nrnıızdan aziz, şekerden leziz 
d.ünvaıruza ela süınu .. ü varsa, o 
halde. yıllardan, asırlardanberi 

L:r Wrlü durulmak, uslanmak 
b.Imi~ en sevgili dünyamızda 
y:-nıtı?dıı{lnın tam kırkıncı ..,... 
rından so~~a aun1ya başlamış 
demekt.r. 0)lcyse, b.-r ıtiin olup 
da onun d uruln1as11u, uslanma .. 
s.:~ı ve ebt'"iii sulh ilr bütün dün~ 
yanm gülıslan. sünbülıstan, bül
büliotan oımasuu bekliyenler kı
yamete kadar avudarım vnlasın
lar. 

Roman Ya Y ı tazyik ,-~SMA.. ... _ CEMAL ~'-1\ YGILI 

. (Bas tarafı 1 inci saııfıula) z z-~ e 
tır. Fa-icat bu plan suya dü:;ınüş- "># ~ 
tür. (Baştarafı 1 incıde) 

.Ll .yerek sözlerine nihayet ver
rnlş.ir. 

wfya, 19. (A.A.) - Kral bu
gün eski B~vek: I Kiitic ı v"n.oi u 
k-•uu_ ooeru. ker.di.!;·.ı~e. Şent A- ı 
leksandr n~n nın bin·ük lwrdon 
rülJ<.)e.sini tevcı.lı eylemıştir, ı 

BiiJcre.,, 19- (A.A.) - );{ador A
jansı ·bildiriyor: 

Gazeteler, S idoro\·ici'ye İtalya
d a gö;lıfrııen , ıiisnıi ka.bu•u e
hemmi:,c{le tooarüz ettirmekte 
ve bunu İtalyan - Rumen dost
luğunun yeni bir işareti olarak 
telakki <e tmekOC'C!Uer. 

Timpw gazetesi: 
cİtalya ile Romanyayı p:ırlak 

bir is•ikbal bekliyor. Rumen ııenç
lik he.)'Oti İtal ycda şevk ve. he
yttanla karşılandı.• Başlıf:ı al
tında neşr~ttiıh bir makalede bu 
ziyaretin iki memleket münase
betini daha zivade t:ı.kviye eyle
diğini, Kr.al ile Duçenin Si<loz:o
viciyi kabul ed:rek Rumen mil
letine muhabbetli cümlelerle hi
tao eyıledi.k.lcrini ve İtalyan mat
.buatının dostlu~ ta:rihi bir icap 
olarak kaydeylame!ü<e olduğunu 
V 3 7.IV01'. 

teren 'bazı ev'er boşaltılmıştır. 
Eskişehir, 19 (A.A.1 - B ı ı dün 

~e saa ı 20,45 de şiddetli ve dl
keri de bu sabah saat 3~0 da ha· 
fil oı.mak üzere .kı sars:ntı olmuş
tur. Fa.'<at, hasar yoktur. 

Yoz_ı;ıa!, 19 (A.A.) - Yolj(atta 
buı:ün sa:ı.ı 12 de 3 saniye süren 
skldetlı bir zelzele O-'muş!ur. Ha
sar yoktur. 

Adana, 19 (A.A.) - Felaketze
deler ic;;n dost İngıliz mı.1etı ta
raf.rıdan hediye ectıliıp İıskende
runa çıkarılan ve burada Km.'ay 
wnumi merkezı elile taksimatı 
yapılan erzaktan i.k; va~n için
de 177 çuval un 83 sandıkda iki
şer buçuk kiloluk 1992 kutu grav
yer peyn lri, 55 sandıkta yine &.iO 
kutu marmalat, 20 çuvai şel:.er, 
10 çuval fasulye, 14 çuval bezel
ye, 5 çuval p:rllıç ve 2 çuva l tuz 
Adanaya gelmiş, Seytıan vilaye
ti vasıta.sile Km'.iıy anı.Larına tes
lim olurJlluş\ur. 

Bunlar;n feliıkel:zedelere tev-
2.ii için Kızı!ay menkezince ter • 
tibat alınmıştır. 

Müt efir..ıerin ablukası kendini gösteriyor 
Mareşal Göring tarafından çif· ı 

çJere söylenen nutku, telgraf ha
berleri arasında gıııctele1' neşrey
leıliler. ikıısadl harp, şimdiki 
harbin bcllleıniğini teşltil ediyor. 
Geçen umumi harpte dahi buyle 
idi. J.Uareşnl, iktısadi bakımdaıı 
Almanyıının mağlüp olıuasına 
iınkin görmüyor. Filhakika ge
çen umuntl harbe nislıetle A1 • 
manya için iktısadi bir tokun ye
ni hususiyetlerin bulunduğu in
kar edilemez. İtalya, Sovyel Rus
ya, kısmen Asya ülkeleri Alınan
ya ticaretine açıktu. Cenubu şar
ki Avrupa memleketleri dahi. 
Şimal, şimali garbi A\'rupanm 
küçük bitaraf memleketleri de 
umumi harpteki gibi Almanya 
ticaretine kapalı değildir. 

Bununla beraber, istati•tiklerin 
deği$mez rakamlarına dayanan 
hakikatle.rde vardır. 

938 yılında Almanyanın ben
zin ithalatı 6,843.000 tondu. Bun
dan başka, 529,000 ton madeni 
yağlar, 2,201,0CO ton ga.ıyağı, 10 
bin tondan fıufa da diğer yağlar 
Birlesik Amerikadan Almanya. 
ya ithal edilmişti. Ayrıca 308,000 
ton Çekoslovakyaıını, 200,000 ton
chı Lehistanın benzin ithalıltı var-

dı. Amerika piyasası ithalatı bü
tün bu memleketlere müttefik _ 
!erin abluka ve iktısadi harbi 
<ıebcbile kapandı. Sun'! petrol 
istıhsal;ltı AlmanYııda 1,200,000 
tondur. 1938 pelTol ve benzin sto
ku ise yine Almanyada 8,500,000 
tondu. Almanyarun askeri ihti
) açlanna 12 mılyon, hususi ih
tiyaçlarma da 2,000,000 ton ben
zin ihtiyacı vardır, bu harp se
nesinde. Bir aJda 140,000 ton ben
zini Romanyadan getiren Alınan
)·a, bu yoldan )lir senede 1,500 000 
ton benzin getirebilir. Geriye 'ka
lan milyonlarca ton benzin, pet
rol ilıtiJ acını Galiçya, Sovyet 
Rusyanın IJakü petrol menbala
rındıın nasıl, ııe landa tedarik ve 
naklcdebilccektir? 
. ~~anyanın Br~ilyadan ge _ 

tırdıgı ! J : ır, .Amerıkadan aldığı 
pamuk, Hmdıstandan ithal etti
ği kauçuk, hatta Felemenk Hin
distanı piyasaları dahi kapanmış 
demektir. 

Her türlü iddialara rağmen 
müttefiklerin abluka ve iktısııdl 
harp plinlarının ehemmiyeti kü
çültüleme:ı:, in.kir olunamaz di-
yebiliriz. ' 

IIA.'IİT NURİ lRMAK 

talimatnamesinin müza
keresine dün başlandı 
Gıda maddeleri, yapı işleri, 

segrüsef ere ait hükümler 
ı;;eltir Meclisi dün saat J 5 de 

Vali w Bcr.d.ye reısi Lutfi Kır
darın rei:iı..ığınde toplanmıştır. 

Hu toı;ılan·l1 iki celse ile geç 
valcite bdar d,:,vam elmiş!ır. Ilk 
cels<>de bazı ma:ıbatalar tetkik 
oıunmus 10 dakika soma yapı
lan i.Junci celsede de yeru Zahıtai 
lı~.edıye 'l aı.ı.nıatnaımesının mü
zakefuS.ine ba.>illnınıştır. 

Bu celsede LuLfı Kırdar riya
set m&;.amını Farujia bırakarak 
kendı;;ı muzakc.~.eri aza ara
sından takip•; lmistir. 

İLK il'İRAZ!-
Yeni Z~Lıtai Belediye Tali

nru tııamesıııı t.:ıbk iç;n teşek
kul ed••n 18 kışwıc muhteln en
c1m1enın maz.lıatası uzerinde mü. 
za.k:.reler ba ı"dıı;ı zaman az~dan 
lıuad 1"c..i..i1 ~o.t aJaıak : 

•- L.abı taı D .:o; cd.ıye Talimat
na.meoi eski ·bir ifadedir. bunun 
'.l w·kçe ruar:ık ve cBelediye ya
sakları. şeklinde tadil olunma
sını teklif eclıyorum •• 

Dm.iştir. 
Bu teklife cevap veren Abdul

kadir; Halkın eski ı,;n'e alışmış 
oldu.~nu söylemis! ir. 

Miıtealnl.ıerı ınıuhtel.it encüme
nin raporuna ;11edhnistir. 
YENİ TALİJ\IATNAMENİN 
MÜHİM MADDELEI.I 

Encümen mnbatasından cZa
bıt3i BdZı<iiYe Talimatna?Jl<'si. n:n 
büçak veni ihtiyaçla:ı nazarı dik
J ~ate aJmak SUTP~ivle hazırl"nmış 
olduğu ve ıbi.lh:ıs sa c(!ırla madde
lıeri> ile cyapı işleri. ve cseyrü-

sefer> e taallıik e<kn hükümleri
nin: 938 sene~inde hazırlanıp 
bilahare geri alınan tallinatna
;neve nazaran çok değıştrrildiği 
izah olunduktan sonra talimatna
menin Jl?ruden ve madde madde 
müzırkere olunması teklif olunu
yordu. 

Muhttı':lit encümenin tadil et
tiğı son şek'e ~re yeni za.bıtaı 
bcıedıve talimatnamesinin bi -
rinci maddesi şuı:hır: 

•Halkın huzur ve rahatını bo
zacak fıil ve hareketlerde bu -
lunmak memnudur.• 

Dünkü top an.ı.da bu madde ile 
beraber 4J madde müzakere ve 
kabul olıınınu:ıtur. Burt'ar meya
nında seyyar esnaf ıc;in şu hüküm 
de bulunmaktadır. 

Moode 27 - Yollarda ve m~
danlarda devam!. surette dura -
rak heriıang; bır şeyi sa-.mak ya
saktır. Şehrin kc cıar malıalle e
rı.., savfiyelerde belediyece mah
zur ııörü.hnedif:i taıkdirde bu gi
bi satışlara izın veıilebilır. 

19 uncu madde ıle de cııdde'.er
deki e';:'artıman ve ev pencere ve 
balk.onıan ile evin bahçelerine 
çamaşır ve sır.re g.ıW ev eşyaısı 
asmak meııo,unmuştur. En son 
müzakere olunan 43 üncü mad
de "ıdur: 

•Belediyeden ayrıca i:zin al -
ma<lan ca.milerin duvar arla çev
rilmiş olan avlularında be'edi
yed , ' iz:oo;z satıcılık yapmak 
ya$aktır• 

Meclis ya nn toı>ianarak tali -
matnaımenin mü;ebaki madde -
:erinı müzakere edecektir. 

Istanb 1 tersanesini 
m t aka yapmalıyız 

(Baqmakaleden mabat) 
d:ı lmrdukları tcs;sat ile iki de
nizaltı gemisi yapmak kaLil ol
muşsa da, bu gemilerin birçok 
mı:Jzeıncsi Aımanyadan gcJmiş~ 
tir. Yani bu tesisat, hariçten bü
yük yardım gönu~den gemi ya
pabilecek kudrette değildir. O
nun içindir ki, denizaltı gemile· 
rindeıı •Yıldıray• ın ikmali ka
bil oiamaıruştır. Çünkü bu gemi· 
ye ait motörleri, harbin başın -
da, Aımanlar, ltaly:ın veya Bul
e:ır limanlarına çıkarmtŞlardır. 

Yine tersancslılik yüzünden, 
Kiel'de yapılmakta olan cBıılı -
ray• ma}n denizaltı gemimiz, in· 
saaıı ıkına! edıldiği ve denize 
çıkmak üzere bııiunduğu bir sı
rada, .lıarbın iliuıından 15 gün 
kadar evvel .Almanlar tarafından 
müsadere e<liln1iştir. Yine tersa· 
nesizlik yüzıi ı:ı!cı.ı Alme.nyada 
yapılan denlzyolJarınm cDoğu», 
•Egemen• ve •Şalen• vapurları 
orada kalrwştır. . 

1 
pıldıldan halde, lıorbin sonuna 
kadar Alrnanyada kaldılar ve ne
den sonra, İstanbula l!eleJı.ildi -
!er. Şimdi de Denizyoll•.rı idare
sinin insa~u bitınis i.iç vapuru Al
r&J::ınyl'da bekleınekted.:r. 

Kaç kere yazc!.ık; bir c!cfa da
ha tekrarını fayt!alı buluyoruz. 
İst:uıb ul tcrsancsınde hemen ge
mi yapınıya başfamalıyız. Bu 
nun için de, •u muhte!,f şekil -
!erden birini kabul etmeliyiz. 

1 - Tersaneyi ve gemileri dev
let nam ve heo.alıına yapmak, 

2 - Bjr ccneh.i gemi inşaat tez· 
gihile u~·uşup ısmarlanacak va
purlarımızuı bir kısmını o tez
gfilıa ısmarlamak, bir kısmını da 
onun yardHUıl.e burada yapmak, 

3 - Büyük bir Avrupa firma
sının, gerek sermaye ırerek tek
nik bakımından istirakile bura
da bir tersane kurmak, 

4 - Karabük fabrikasında tat
bik edilen usulle bır ecnebi mü
essesesine bir tersane yaptır • 
mak. 

(BCl§taTafı 1 İRC!de) 

hecG idi. Darıng'in sür'atı 3:>,5 
mil idi. 

Royterin bildird.ğ ine göre, Vi
~ limanından hareıtet etmi< o
lıın 2542 tonilatoluk • R osl.<;.,k. 
Alman vapuru, bır Frans ı z harp 
gemisi tarafından zaptcdi.ınu;; -
tir. 

Diı?er taraftan, gene Viı!o lima
nından har,ket eımis olan 3000 
tonilatoluk Morca Alınan vaou
ru da dün bır İn<rilız ba.. ·p ı::e
misi tarafıncL.n müsader<e- olun
muştur. 

1512 ton hacmindeki ve İmpe
rial Tcansport ad.ınd•ki İngııı:ı: 
Sornıç vapuru toroıLenmiştır. 

Loodra salahive~ıar mahlille
ri, AH.mark hadiş"si haklrnıda 
asai?ıda.k.i beyanatta bulunmö.k
tadır: 

c İngiliz hükıimetinin fikri şu
dur ki Altmaı•k'ın mazisi ve bu 
geminin Norveç karasularına ve 
bilhassa Berııen limanına girışı 
şeraiti, Norveç hükumetini in
ceden inceye tahkilca tta bulun
mıya ve ezcümle ziyareWını se
bo..lıın.i anlauuya tahrik edecek: 
mahiyette idi. 
Alımark siliihlı bulunuyordu. 

Bu ;ı<>mi, Atlantıkl~ki faalı}elın
de Graf Von Spee've yardım 
et.mişti. Allmark, bir Alman harp 
gemisi veyahut hic olmazsa bir 
muavin harp genili.i telfil<k.i olun
malıdır.• 

Goıruı:!e y:rpılan araştınrnanın 
300 eswin bulunmaması ıle ne.i
celemnesi, bu ar&ljtımıanın çolt 
sa1lhi va-pılidığını r.>pat eylemek
tedir. E,iier bu nal.amam ara,şt.ro
malar sayesinde Amıanlar csır -
!eri Almanyaya gö,ürınıye mu
vaffak olsalar idi, bu, in~ııiz hü
kıim~tirun elinde Norveç hi.ıku
metine karşı ağır bll' şikiryet mev 
zu.ıı okıca:ktı. 

İıı4ıilz hUk.Uıneti, bu müliıha
zatı. Norvcçın Londradak.i elçi
sine bi diıımi.i;tir. Bu husus.a Nor
veç hillı:ı'.m:ıeti ile görüşmeler baş
Lıımıştır. 

Bern, 19 (A.A.) - Muhasama
tın b:ı:şlar.gıcındanıberi iJk defa 
o~arak A..man Har;ciye Nezareti, 
dun ecnebi muhaıbır!crııu Al.mark 
meseleli ihakhnda bir Alman 
ırnü:messili ile görü.ŞJniye davet 
etmiştir. 

Garp cephesinde 
fBaş ıarafı 1 inci sa11fada; 

Frans2Z müfrezesi pu>u ya d u,,e
reık 20 kadar ölü ve~ir. 

Di)!e:r taraftan, Almanlar M~ 
selle bölgesinde hcrnen hemen 
tıir gün evwlki avru mevkı<le 
yeni bir baskın yapın ·!ardır. 
Bu baskın QOık sida.:tli enda.ıta 
istinat etmi.ştü-. 

Havalarda İngiliz tayyareleri
nin Heli!(oland üzeıindc•kl uç~ 
larile Almanların İngı! ız sahil
leri açıf::ındal<l iki uçuslarmdan 
~ka Almanların, F'ransan ın şar
kında ve şimalinde uzun istik
şafları kaydedilmiştir. Bulun 
bu u.ç~:ı.r esnasında iki muhare
be vuJm bulmuştur. 

Londra, 19 (A.A.) - İngiltere
ye dönen B. Eden matbuata be
yanatta bulunarak Avusturalya 
ve Yeni Zelanda dcıtaatının n.cı
vasalatı şarkta ve bütün dünya
da çok iyi .bir intıba hasıl et
tiğini bildirmiş ve bu k>taatın 
:ıniL'<cmmel evsafı ile Mısır hü
kiıımetıle l\1ısı.· milleti arasın
daki halisane :te5riki mesaiyi bil
hassa kaydeylıemişir. 

işte ters:ınesizlik yüzünden şu 
son yıllardaki :ııayiatınıızın bi
liııçosu. E~cr, dört bes sene ev .. 
vel, İstanbul tersanesini canlan
dumış ve orada gemi yapmıya 
baslımuş olsaydık. bugün eli • 
mizde, bir tersanemiz olurdu. Bu 
işin Knal.ük demir ve çeHk fnb
rikularının ikmaJ,ine talik edil
mesi, bir hata olmuştur. Çiinkü 
işte bu fabrikalar bitmiş ve işe 
başlamış olduğu halde, ortada 
tersane yoktur. O zaman küçük
ten gemi yapmıya b&ljlasaydık, 
ters:ıne gemi yaparken gemi de 
tersaneyi, daha doiru.su, tersane 
kendi kendini de yapardı; filva
ki, tersanenin eksikleri tedricen 
tamamlanmış olurdu. Her sene, 
bir geminin kazan, makine, nıo
tör vesair yapamadığımız aksa
mından birini de yapacak vasıta· 
lar elde edilir, unsurlar yetişti
rilirdi. Bugün de, hemen işe ba -
lamazsak yarın yine bir tersane· 
miz olmıyacaktı:r. Ecnebi mem -
leketlerine ısmarladıiımız harp 
gemileri, vaııurLır, kah harp yü
zünden müsadere edilecek, kih 
kendi ihtiyac;lannı daha evvel 
tatnıin için bizim.kilerin inşaatı 
geri bıralulacak, kfilı bittikleri 
halde orada kalacaktır. Bu!!iiıı 
ugradıf:ınuz bütün bu güç!ü"k _ ı 
!er ve mahrumiyetlere, aynen 
1914 de de uğraclığınıızı hatırlat
mak, bu bahisle ne kadar haklı 
olduğumuzu ispata kifayet eder. 
rnH de harp çıkınca, İngiliz tez
gaiı!arındaki zırhlılarınuz müsa
dere edilmişti; l:.u defa da, Al -
manyada bir denizaltı gemimil 
a~·ni ikibete uğr.dı. 1914 de es· 
ki Seyrisefaia idaresi Almanya. 
ya, Kadıköy ve Adalar için üç 
vapur ısmarlamıştı. Bıınlpr, ya .. 

Bu ııekillerden hangisi, devle
tin jşine ve ihtiyacına uygun ge
lirse onu kabul etmek, fakat ar
tık vakit kaybetmemek lazımdır. 
İstanbul tersanesiııtlc, bugün 
mevcut vasıta ve unsurlarla - i
cap ederse ecnebi miitehas.sısla
l'ln da yardınıile . Küçük gemi
ler yapmak mümkündür. Tersa
nemizin şimdi yapmak kudretin
de olmadığı gemi aksa1DlDJ d:ı, 
tabii yine Avrupndan alırız. Bir 
taraftan bunları da, basitten mü
rekkel:.e, kolaydan güce doğru, 
memlekette yapıruya çalı~ırız. 
Böylece tedrici bir tekimüile 
tersane işi halledilmiş olur. Ken
di yapabileceğimiz büyiikli.lkte
ki gemileri ecnebi memleketle
rine ısmar!amak doj::,-ru değildir. 
Bunların Istanbulda yapılması 
memleket .i~in çok favdalıdu'. 
Şirketi Hayri~·e, 75 ve 76 numa
ralı vapurlarını burada kendi 
I..iic;ük fabrikasında yapmak.la 
h~ maddclen kiır etmiştir, hem 
de ışçileri büyük bir tekamüle 
mazhar olmuştur. Bir Şirketi 
Hayriyenin yaptığını koca Tiir
~ye devleti yapamaz olur mu? 
Sırt.eti Hayri)enin muvaUakı -
yelli tecrübesi, bu husmta cesa
retimizi artıracak, bize ümit ve
recek mahiyettedir. Nitelı:Uıı kil· 
cikiik Gtil.cük tersanesinde de 
Türlı. b&hriyeliler yeni gemjler 
yapıruşlardır. 

Kopen, .ag, 19 (A.A.) - Bi,- Al
man ayy~i bugün öğleden son
ra Jı.ı-tlandın cenubundaki arazi 

1 üzerinde :uçmuşt'.lr. Danimarka 
bataryaları tayyareyi uzaklaştır
mışlardır. 

Muhterem B~vekil Relilı: Say
damla sayın Münakalat VekiH 
Ali Çetinkay:ı, bu tersane i ini, 
en kısa bi.r qmınd.p intaç eder • 
!erse, m~mlekete en büyük hiz
meti ifa etmiş olurlar. 

ABİDİN DA. VEB 

Berlin, 19 ..CA.A.) - Mı0:ıtag 
gazetes:ne gore, Almanvanın Mıl
let:ler Cemivetine d;U1Ü b .ara! 
devlet}eri, Norveçın bitaraflı~ı _ 
nı illi.fil ettiginden dolayı İ~il
tereye karşı derhal zecri tedbir
ler a.1unıya davet eylernesi icap 
etımekt.edir. 

Fransada 
D (Baştarafı 1 incide) 
ları.n ihtilılk:i propaRandalarda 
bulunmak üzere dördüncü enl<'I'
n as-,-.ın ale ba it 1ı gizli tir teşekkül 
kurmağa çıı!!ışhklarını tetıııit et
miştir. 

Pl:ıUs birc;uk 'PfO'PBganda risale
leri ve tabi makineleri müsadere 
etımiş ve 16 kişiyi tevkif etmiştir. 
Bunlar askerleri itaatsizliğe teş. 
m cürmünden dohıyı divaru 
haıtıe verilmi$crdir. 

Nişanlanma 
".·Akşa.~ · matıbaası miidUrü 
Kazım Şı..ı:ıasi Dersanın kızı Sel
ma De:-san ile sabı:k R:i vaseticum
hur llnıUlr.i kiıtibi Hasan Rıza 
Soyakın oğlu Enver Sovak ni-
şanl.aımıışlaro.ır. . 

Il"'l'. iki aileyi tebriık edeor . ' genç n.iı;an.Wara sıhhat ve saa-
det dileriz, 



eADA-t 

HASAN DEPOSU 
Bütün Avrupa ve Ame
rikan parfümeri mamu

lahnın Türkiyede 

HAKiKİSiNi 
EN UCUZ 

fiatlarla satan ye
gane müessesedir. 

HASAN DEPOSU 
Veni Adresi : 

8ahçekapı, Beyoğlu Tramvay 
durağı karşısında 

J.IAZ RET/ 

MUMAM Ef l>ALGA UZUMLUGU -

Yazan: Ziya ~akir 

Titreyen elleriyle, 
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hırkai saadetin 
ucunu yavaş 

Reıaılii Ekrem Efendimizin bi
ııdı vıe mü b3rek n8şı, yerde, bir 
Cle.k şillıe üzerinde yatryordıu. Be
)'aoZ ırcnkli hırkai sa:aıdet, ba.şın
dlan dizlerine .>kadar. bu mu'k.arldes 
ııiışı naz.a:rla:rda.ıı sakltyordu. (Ay
"'), rengi sa.rarnııs, çeneler~ kili:t
leoııniş bir luı.lrle, büyük ölıünün 
~ucunda diz çökmüş, oturuyor
du.. (Ali) biruh 1113.şm ayak u
cwıdla, dirseklerini dizleril'.Je da.
yamış... Elleriyle yüzünü k.a.pa.. 
ıınıış .. ~a hıQ!rın ağlıyocdu. 

Ebu Be'Jtir, heyecandan boğulu
yordııı. O kadar kendinden ~
misti ki, Öl'Üm döşeJı;in.in b3$ u
c=<l:a otu.-aralı: derin dierin dü
şünen kızı (Ayşe) yi bil!e gözü 
görmüyor.. (Ali) nin hıçkırıık.Ja,
:nm bile işi1ıe.ıniy<l!'du. 

Resulü Ekremin bu fedaok3r 
(mağara arkadaşı). ~vvela hrnkai 
saadetle ö:rtülııniis ola.n mübarek 
ınŞ.~ göz 2ezdi:idi. Sonra., diz 
ÇOALrek öıüm döşeğine. ilişti. Tiıt
r.iyen ıille.ri.yle, hırkai. saıadJe1in 

ucumı yav~ yavas kalıdıı:dı. Re
.ıru.l.ü Ek.remin, artık bamıumu gi
bi sararmış olan çelmesini görür 
görmez, dayana.matlı. Hii.ngür 
ihüıı.gür aj!lamıya başlıy.aıraık: 

- Ah, Yfı Resü!Allalı! .. Ölümün 
de, yaş:ıd:ığın zaımaıı.ki ikadar gü
m. 

Diye ba.ğuW. O solgun çel:ıre
J". daha faz!a baolanıya taham
mil ederniyerek, hır.kai saadetin 
ucumı, tekrar kapadı. 

- Kaıbu, in:na üeyJ:ı.i racill.n ... 
Ayeti kenimesin.i okuyM'llık a

yağa ka:!Mı. Hiç kimseye, baş
ka bir şey söylemeden, ağlaya 
aklaya dışarı fırladı. Sür'atle 
'l!'V1ızy.a geçel'eık, 'kapının önünü 
dioJduran hıı.nı:m ara:ıına kmı.ş\.ı. 

Büyü>k •bir halk ılrütlesi, huıei 
saa<let ile mescidi şerüin Ö<1IÜn.e 
il:ıirilııınişti. Bir kısmı d:a, daha 
hal.5. şuur vıe i.radmi.ne haK:im o
laınıyan (Ömer) in etna.fuıı iha
ta etmişti. 

(ôıner), d:.ha ham R=ıru Ek. 
ıremin öldüğünü söy'liycn.lere ta
hammül edemiyordu. Daha ha
la, o aeı haJc:ikate tem.as etmek is
ıt.Eımiyordu ... Elbu B:ıkir, balkı ya
nırak ona y.aJ<laştı. 

- Ya Öıoor-~. Sükı'.in ve ltida
iLini muhaıfaza et. Bulundu*1Jmuz 
vaziycti.n nezaketini d~. Şu 
anda yapılacak, mühim bk işi
miz VGr. 

yavaş kaldırdı 

' 
Diye mmJıdandı. 
ömer, bu ihta.nn ilıtiva etti.iti 

man§.yı, denhal idr8:k etti. Ar -
trlı:, hiç bir şek ve şüphe yoklu 
iki, her fam gibi, (}Vesulıullah) 
dün.yadan el çekmişti. Ve yine 
hiç şüpbesizcli1' ld, 1sıaro ca.ııia
sını.n başına (Hal.ifıe) geçirile
cekti. 

Faık.at... O büvi.i>k ve m ühi:ın ma
ik.aroıı, klın g~i? .. 

* Blı su.al tebarüz eder ıe1mez, 
Resu lıü Ekreınin ölümünıclıe.-ı ha
sılı olan teessür, •bir<lımbire du
rıwerdi. O andan itibaren, her 
'ta.rafta hararetli bir fa.a:liyet baş 
gösl.ciNli. 

IMl:dinıelileri:n bir kısmı, (Beni 
Sad sofllSl) denilen yerde top
landılar. Müza.loereye haşMJar. 
('Ha2rec) kabil~i hallkı, k.abrle -
nin ih.tiym:, hasta ve~ bir 
halde olan reis (Sad bin UMde) 
yi yatağın.dan loaıldırı'P ıııet~ 
onun hilafetini ilana ha.nrlandı
lıır .. H.al!k:ın bir kısmı da, (Ebu 
Bekir) ik (Ömer) den birinin 
Halifıe oJm.ası için münakaşa.ya 
b~. 

(Arkası var J 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

sürünüz. Pudrayı sımsıkı tu
tar ve akmasına mani olur. 
Yağlı ve yağsız olan tüp ve 

vaLolnn vardır. 

lfl.atvr 7 ARillirfDE TflFA VG 

+IA C (jb\ C t l~L~11 
ister.sen Ql"ay.a iıeraber erka

lım. İstersen ben tarü edeyim, 
Gen yalnız çık. Arkıı.daşla.rırnızın 
burada kalması ve ıbizi beklemesi 
daılıa ilrtiya.tdı o!ur. 

Bu Ha:idin şüı>h<>ye düşmeden 
!kalbul edebileçeğ> ma.Inıl bir ted
bi·r ev teklifti. 

- Berı::ber çıkalım. 
Dedi. M~'a.leyi orada söndür

düler. 
Haron duvardan lbiiyücek bir 

taı; oynattı. 

Ta.ııın oynadığı yerden .bir in
san geçecek kadar lbi.r deliJt mey
ıılana çı.kıtı. 

Önierirule dar bir merdiven 
var. 

Halit, Haronun ankasından tıu 
merdrvenrlen çıktı. Otuz basa -
mak kada.r ÇJ!ıımışılardı ki, Ha -
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ron durdu. Kulaklarına merdi
venden çııktııkça telaşlı sesler ve 
hareketler geliyo<rdu. 

ze,·J: ı;jmsarı Halide dörx:lü, Ya
v~a: 

- Artık merdiven kalmadı, de. 
di. Şimdi önümi.ieıle bu1unan ka
pı Aılıbasenin vuslat oda.sına açı
laca.k. Oradan cünbii.ş ~un
da olanları hem duyar heıın de 
görürüz.. 

Böyle söylly'<!rek Haron önün
deki kapıyı yavaş yavaş ~tı . Ka
pının ·bulunduğu yer odanın içm
de kahn halılada kap.lanmıştı. 

Yalıudinin kafası ıbu dıalılann 
ara.;ından yavaşça uzandı .. 

· Oda. . Abbaseniı.n Jtüçüık vus
lat odası boştu. Kimse yoktu. Bu 
odaya bitişik 'büyük ciınbüş sa
lamından ses1er daılıa kuvvetle 

'i".A.Q. ıı,n-. uus ıt... 11 &w. 
fA.P.U,ıtm. HH&-. lt&w. 

Hıt-. 111 it-. lıt &w. 

20 Şubat Salı 
Pzoıoıram ve memkıket saa:l 

ayarı, 12.35 Ajans ve ~-eorok>
ji haberleri, 12.50 'I'ürk müziği: 
Çalanlar: Fahire Fersan, Kemal 
N. Seyiı'Ull,Fa.hri Kapuz, Ret& 
Fersan. 

1 - Okuy.aın: Mustaia Çağlar. 
1 - Acem Aşi.ran peşrevi, 2 -

Dede - Acem A.şiran şarkı: (D.in
:ıe sözüm ey dillıfrba), 3 - İsmail 
Ağa - Acem Aı;iTan şarkı: (Ya
nar sinem), 4 - NiJı.-Oğos - Aoem
kür<li şarkı: (Sevdi gönlüıın ey / 
mekk sima) , 5 - ..•.•. - Evi<; tür
kü: (Atladım bahçeye girdim), 
6 - ...... - Rumeli türküsü: (Yü-
rüdükçe servi de boyu.o sallanır), 

2 - Okuyan: Azize Tözeın. 
1 - Yusuf - Bes'venigah ~arlu: 

(Çok sürmedi gEçti), 2 - Rifat 
Bey - Saba sırrkı: {Hayali yare 
de.ian>e), 3 - Halk tür.küsü: (Ta.
sa çaldım yoğu.rdu). 13.30/14.
Müz>k: Kanşık hafif müzik (pl), 
18.- Program ve memleket sa
at ayarı, 18.05 Müzik: Operet se
leksiyonları (ol.), 18.40 Konuş.. 
ma (Çilltçinin sa;ı.ti), 18.55 Ser
best saat. 19.10 Merolıeket saat 
ayarı, Ajans ve ~t.eoroloji har 
•berleri, 19.30 'l'ül'k müziği: Ger
daniye '.kilçek takımı, Anıkara Rad
yosıı ki.ime ses ve saz ·heyeti, id~ 
re E<len: Mıesut Oeım.il. 20.15 Ko
nU$Il8 (İktt.,,;at ve Hukuk saati), 
20.30 Tfu:k ıD.iiziğL Fasıl heyeti, 
21 .15 Kanser tıılulimi, Ham Bedii 
Yö11et.kc11, Müı.iı!:: Radyo orke51:
ıası: (Şef: H. Ferid Alna.r}, 1 -
Lully - Mott1 : Balet suiti, 2 -
Waı;ner : Le- Va.isseau Fantome 
operasının uverlikü, 3 - Liszt : 
Le<; prelutles, 22.15 MemkJ<et 
saat ayarı, Ajans hr.berleri; Zi
raaıt, eslT<ım - tahviliit, KB!mbiyo -
;;mkut borsası (fiyat), 22.35 Mü
zilr: Caz.bant (oL), 23.25/23.30 
Y arl]llki progrııım ve kapanış. 

.,. Alaturka ve alafranga 

Mükemmel 

Yemek, Tatlı 
Pastalar kitabı 

Yazan: FAHRİYE NEDİM 
Her eve lfrzmn olan bu kitap, 

lbine yakın yemek, tatlı, pas
talar ~esini kolay suı·et
te tarü eder. 
Fialı: 1-00, cildLisi 125 kuruş. 

Satış yeri: 
İstanbul İNIHLAP Kitabevi 

gelivor ve sak>nun bru L\>'lklan yi
ne bu odadan -0ra:va açı .an çifte 
kanatlı ka pının ahır.dan içeri sü
zülü<yorou. 

Haron odada kimsenin bulun
mad :ğına ·kanaat ı:etirdiıkten son
ra yaşından ıbeklenmiyecek bir 
gene çeviklııği i!e sıçradı ve a
yakla'l"ının ucunda se!kere:k cün
büı;ılıaneye açı.lan kapıya koştu ve 
bu kapıyı içenden ruıımeledi. 

Sonra Halıdin yanına ııcldi. 
- Ayak'ıannın ucuna basarak 

ocni takıp et.. 
Dedi. Küçıik odanın blr köşe

simle iıııekli örtülerle çevrilmiş 
bır sedir wıroı. 

Yıllarca Aıl:fuase ile Cafere aşk 
yuvası vazifesini .ııören bu se
dirin, bu vus.at yatagının içinde 
bır ı:rcce i\.ıbbase uykudan uyan
dınlmı<, kan;ısrnda kardesi Ha
runürreş'.di görmü.ştü. 

Harunürreşit celliıdı Mesrurla 
lberaıber oraya gelmişti. Ve Ab
base i:;te o gece teııketıtij?i bu ya
tai!a bir daha dönmemişti. Ve 
Haruııürreşi t kız kardeşini ölü
me kendi eli le ,götürdükten sonra 
bu köşkün kapılarının e!bedi\yen 
kapanması eıruiniı verınisti. 

iKDAM 

iatımbtıl A•live .Btriftci Hukuk 
Hllkimliğindett: 

Hüsnü Himme-t oiilu wafmd.an 
Galata<la r.ı1itlımda Iktısa.t hanın
da ve N~da Dibek apart.. 
:ırııwı.nda mukim Mu9tn.fa Mecdi 
Bo}"aıı a}eylı:ine açı.lan on bin li
ran.m t.ahs>line mütedair dava
nın 8 şuba<t 940 tarihli pelsei 
lnıulı.:tke:ıııı<bİnQl,: ınüdJeialey he 
.ila1*"Il y'l<l)ılan ·t.eblige rağm= 
anaW<~ye gelmediğ:ııdm ha.k
kın<laık.i muhalreın;,ııin gıyaben ic

rasına ve işbu gıyap karorıııın 
ysrııe- ıbersab>k mwnailevhe 20 gün 
müdd"tle ilii.nen tebliginc ve 
mı.clıakemenin 14 mart 940 per -
şeımbe günü saat 14 e taliJtine 
karar verilmiş ohnakla bir nüs
ha;;ı mahkeme divanhanesine ı 
asılan gıyap kararının ici:ıligi ma
kamına ltainı olm:ı.k üze-re keyfi
yet ılan olunu:r. (24!:02) 

İ•tanbul VcüflCÜ 1CTa ,,..,mur
lwiundan: 
ıMahcuz olup paraya çevrihne

sine kaırar vE<rilen (276) lira mu· 
.hamınen kryme~li d('mir kasa 
:k-ütıüphane koltuk kanape Vt! 

saiır yazıhane oezyası 24/2/940 
cumartesı saa-t 11 den 13 e kadar 
Şişli Turan Y ait ve Kauçuk fab
rikasında açık arttınna su,-etile 
satılaeaıi;ı ilan olunur. (24565) 

G R 
Baş, Diş, Nezle 

Grip, Romatizma 

Lüzumunda 

• 
1 p 
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iN 
Nevralji, Kınklık 

ve bütün ağrıları 

ünde 3 kaşe alına bilir • 

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZFI'. Basıldıi(ı yer: 

SON TELGRAF Basımevi [ Emniyet Sandığı l ı ii n 1 arı ] 
Diş Doktoru Diyor ki: O/o 5 Faizli Ve Sekiz Sene 

Taksitli Emlak Satışı 

RADYOLİN 
lstanbul Ücii,ncü Noterliğine: 
Ba!kırl<öy Noterliğinde 20 mart 

930 taa-ihmdıe 275 mınıara ile tas
dik e.tti.diğiımiz kol1ektif s:irket 
esas mukavel'enarnesiyle İstan
bul Üçüncü Noterli.itinde 11 mart 
935 tarihli teıımtit ımu.kavelesi 
mucibince (ZİYA VE KENAN 
KILIÇOÔLU KARDEŞLER) ün
vanlı ve yaş ve ·Jruru meyve ve 
yumu:ııta ve av derisi ve zahire 
komisycmculuğu ve ithalat ihra
catçılığı iş ve ticaretiyle 1940 
.senesi nihayetine kadar iştigal et
mek ürere <bira.derim (YUSUF 
KENAN) He wk.detmişolrluğumuz 
J<ollektif şi:ı:ılmtim iz esas m uka
vetlenanıenin 2.2 nci maddesi mu
cibince gördüğüıın lüzu.ma bina
en :f;eslı ettiğimi, gerek Saruçha
ne başında, Hüsam Bey mahal
lesinde, Serdap soka/tında 18 No. 
1ı hanede muıkim karde~im mu
maileyh YUSUF KENAN tarafın
dan ve gerek şH-ket:lıniz ile alakalı 
•bulunan sair eşhas ve tüccar 
tarafından bilinmek, ve ona göre 
hareket etmeleri için işbu feshi 
şiıılcete dair ihbarnamenin mu
maileyh kardeşim ve kolh'.ktif 
şeo-ikim KILIOOÔ:LU YUSUF 
KENAN'a tıcıbl).gini ve ctkdaan> 
ve cSon Da.ltika> gazeteleri" ile 
ilim edilmooni ve tebliğ ve ilan
dan sonra tasdikli suretinin ta
rafıma verilanesini ve i$bu fosili-

Bu- hazin macerayı en yakın -
dan bilen Haron, sedirin ipek 
örtülenni ara1 llkladı. 

Başını sai!a ooJ.a bir i:lci kere sa:t
ladı. .. 

- Hev gidi dünya hey .. Dedi. 
BuTarla bir zamanlar k<ıea b:r 
saltanatın sııhibiııin kız kardeşi 
yine o saitanatın veziri ile . ne 
günler ve ,ııeceler yasaıdı. Iı;te 
oolann boş kalan yerlerinde şim
di örümcekler çiıfitleşiyor. Ve yi
ne ıbu yatakta beni.ın kızım Ya.ta
cak.. Ve belk> de Halit. •bel'ki de 
sen Albbase ile Cafenn gL?J'.i se
vişınıelenni kendine bJr örnek tut
mak istiyeceksın. Faıkat Halit .. 
Bu vatak .Aıl:lbaseye kııJ.madığı 
gibi kızıma da kahnıyacaık .. Bu 
saltanat Hanınürreside kalmadı
ğı giıbi Ha 1:ifo (Mıııhammedü}e -
min) e de ka.lımyacak .. Halta o
nun verıne muıh.akkak bir gün 
geçecek o·.an Velıa.ht Mı:'muna 
da kalımıyacaık .. Zaman .. yaman 
bir silindir halinde insanlan e
zip geı;-tiii:i gibi saltanatları da e
zip geçecek .. Ve ha.iJta HaM, hat
ta bugün ı;;z kam3$tıran ıbiI imar 
ve medeniyet içinde bulunan Bağ
dat şehri de günün birinde hak 

Kısa bir müddet •RADYO
LİN• kullandıktan sonra di,
leriniz inci lt'ibi parladıktan 
başka mikroplann kamilen 
mahvolduğunu; zaraTlı salya 
ve ifrazatın kesildiıi;ini diş et
lerindeki iltihuların durduğu
nu ve nihayet ağzmızda liitif 

· bir rayiha başladığını duya -
caksmız. 

Ga et temiz 
Gayet Sıhhi 
Gayet Ucuz 
Her sabah. öğle ve akşam 

yemeklerinden sonra günde 
iic defa dişleriniıi 

İle fırçalayınız 

lj() IR § A 
"- • • 'L • -. • h• ~ 

#.. N k Ah.""' 
19 • 1940 

llaDUlf 

1 sıter'l\n 5.21 
. 100 Dolar 130.19 

100 Frc. 2.95 
100 Liret 6.68 
100 İı;ıviçre F'n: 29.105 
100 F~rin 69.2377 
100 İsveç Kr. 30.8275 
100 Belga 21.8225 
100 Dr.ahmi 0.9fö 
100 Leva 1.5825 
100 Ley 0.9475 
100 Peçeta 13.36 
100 Penı;ö 23.3525 

Esham ve Tafıviliit 
~ani 19.80 

1935 ~;, 5 Hazine 1ıallıvili 45.50 
1938 % 5 HB2ine tahvili 71.-
Anac:kılu D.yolu iven peşin 40.80 

name allına ~oydoııtum imzamın 
taOOikini dil.erim. 

ADRES: Yağ iskelesi Kan.taT
cı Nazmi sokak 1 No. 

ZlY A KILIÇOGLU 
0n dO'kuz ŞU bat 1940 taTihli 

.bu iliinnaıme altına konan imza 
şalıs ve hüviyeti maruf ZİYA 
KILIÇOÔLU'nıun mması okluğu 
tasdlk olunur. 1940 senesi şubat. 
ayının 19 uncu pazartesi günü. 

Bahçekapı Dördüncü Vakıf 
Han lstanbııl Üçüncü Noteri 
Hii.samettin Haydar Çamer 

ile veksan olaeak.. Bu tıılıiatin 
kanunudur ve önüne kimse g~ 
çeınez ... 
Yahuıdinin. yatakı:ıı kalan perde

sini tutan eli d~. Feylesod'.ça 
sôy lenmelerini bil'den kesti. 

Kulai(ına kuvve1.l..i ıbir ses ııeh
misli. 

Bu ses, cünlbüş sa.lmıunıda şu 
emn veren Bitti Ziilbeydenin se-
s! idi: · 

- Yandaki: odayı açın!.. 
HaHt. de bu sesi. lıu emri duy

muş ve Haronun e:t:.erine san! • 
mıştı. Ka"Pı açılırsa orada yaka -
lanacaklardı... · 

Haron: 
- Vakıa, dedi, kapıyı a:rlcadan 

sürırüledi.ın .. Fakat belki açarlar. 
Her ihtiımale karşı gİıZJi kapının 
~ah!arı ankasına saklanalım ... 
lcap ederse ora.dan kaçmak m. 
lay olur .. 

Heniiıl sakla.tııını1jlardı ki, oda
nın kapısı şiddetle sarsıllımya 
başladı. Kapı sa.i!lamdı. A:r'kasın
daki SÜl'f!Ü ik.uvvetli :idi. Sa.rsın
tı!ardan müteemir lbile olımuyıo:r
du. 

(Arkası ııar) 

Semti: MuhamAnft 
~~~~~-~~~~~~~~~nsi: Kıy'!!-etı 
Galatad:a Sultan Bevazıt Keman
keş mahallesin<le T~pçu lar cad
desi ve Demirciler sokağında 
eski 152, 154. 156, 29 yeni 146, 
148/1, 148/2, 41, 150 CNo. faj 
146. 148, 150. 41) No.lı. 

Dört katta yirmi do1'uz 10000 
odalı w ahında dört dük-
ikan.ı olan te.ııloos ve elek-
ıtriılc tesisatını havi kargir 
biT nparıtmanın üçte bir 
hissesi. 

Qengelkö)"iin<lc Hastahane, Re- İki buçoık katta altı odah 700 
~atlive sokağında eski 2, 4, 5 maa bahçe ahşan hane ile 
Mü. )"''ili 7/1 (en yeni 17) No.lı bag ve bağ zemin ve gürumu 

1 - Arttınnn 28/i/940 tarihi ne düşen çarşamba günü saat 
cm dörtt.en on a1t1ya kadar yapılar.ıı:k ve gayrinııen.lruller en çok be· 
dıel \'€,-enlerin üstünde kalacaMır. 

2 - Arttınnıya girmek i<;in D)uhanunen kıymetin yüzde 10 u 
nisbetin<ie pey akçesi y.atırına:k laıun.dır. 

3 - Arttırma bed-2linin dörltAı ibiri peşin ve geri kalanı seik~ 
ııenede sekiz müsavi taksitte öden.tr. Taksitler yüzde 5 faize ~a,. · 
pid.ir. 

4 - Tıı:kı.;tJer öd:?nineey~ kadıır gayriıınenlrul Sandığa birinci 
derecede ipotekli kalır. · 

5 - Fazla tafsilat almak ve binaJann fotoı;ırallarını göı·mc::lı: 
istiyıenlerin Sandık binalaı< ııervisine müracaat eylem-zleri 13.zım-
dır. (758) 

Emniyet Umum Müdürlüğünden : 
1 - Elde mevcut nıı:mwıesine ve ş.art·ıamesinde yazılı vasıfla.

n dairesinde za'bıta meınu:rla.n i<:in azı ı ;c~. c;oi(u 1500 edet pele
rin muşam:ba kapalı zarfla 1/3/94-0 tarihine müsadif cuma günü 
saat 15 de mtinaika.;aya konu'l'muştur . 

2 - Beherine 2010 kuruş fiyat !biçilen muşambalara aid şa.rtna
mevi almak ve nuanunesini görmek !stiyenlerin emniyet mnıım 
müdürlUğü satın allına komisyonun8J müracaatları. 

3 - Eksiltmeye gimıek istiyenlerin 2486 llira 25 '.kuru:;-lıuk temi
nat maklbu;ı: veya banka mek!tubunu muhııevi tek.lif mekı.ıpdarım 
2490 sayılı kanunun 3 cü ve 4 CÜ maddelerinde yazılı .belgelerle bir
llirle eksiJtme günü saat 14 de k~dar loomi&yona veroneleri. 

(1185) (69~) 

Kamyon satış ilanı 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 
Tıerekesine makhemece el k.oıl'Ulan ölu Niya:tiye ait Şevrole 

marka 6 silindirli iki tonluık çalışır vaziyette bulunan 400 lira 
kıymet takdir edİ!en kamyon açık arttırma suretile mahkeme
miz 1arafından 22/2/940 taTihin_e müsadif perşemibe günü saat 
14 de İstanıb~l Büyük Çarsı Belediye mezat memurluğunda 

1 satılacaktır. 19t.•eklilerin yukarıda gösterilen gün ve saatte me-
zat memurluğunda hazıT ıbulunmaları ilan olumu-. (24585) 

TAKViM ve HAVA 

20 Şubat 
SAL 1 

Hicri: 135R Rumi: 1355 
2 nci ay Gün: 51 Şubat: 7 
llfıılıarrem: ll Kasım: 105 
Güneş: 6,50 Akı;anı: 17.48 
Öğle: 12,28 Yatsı: 19.19 
ikindi: 15.26 imsak: s.10 

..__ DAVA VAZİYL"Tİ -
Yeşi!köy Meteoroloji istasyo

nund"·n alma:rı ıınalUıınata göre, 
hava yurdun bütün bölgelerinde 
!kavalı dojtu .bölgelerdıe mevzii 
ve diğe- bölgelerde yer y& yar 
ğışlı geçmiş, rüzııarlar Karade
nizin ~P ikısm:ı ile, Trakya., 
Marmara havza& ve Egede şi
mal, di.,,r yerlerde cenıu:p iımka
ınreıtinden yer yer !ruvvıetl.i esmiş 
Kacadeniz ve Maı-marada ıılmal 
Ege denizinde lodos hrtması de
vam etmiştir. Dün, Istanbulda 
hava kapalı ve ya.i(ı<;lı geçmiş 
rüzgar wniyede 5-7 metre i!ıızla 
esmiştir. Saat 14 de hava taz
yiki 1000,6 milibar idi. Sühı'.ınd 
en yüksek 7,5 ve en düşüık 3,8 sa:n
tigr at kaydedilırniştir. 

- Çocuk Hekimi -
Dr. Ahmet Akkoyunlu 

Taksim-Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada her gün saat 
15 den sonra. Tel: 40127 

1 _ YENİ ESERLER: 

Avrupa kavimlerinin 
mukayeseli tarihi 
Hüseyin Cahld. Yalçının ıın~ 

hur FransJZ müverrihi Charl€ll 
Scignobos'den tercüme ettii!i 00. 
:Jmometli eserin birinci cildi, Ka.
naaıt kitabevinin An.kara kültıüı>
hanesi tarih serisinin 16 ncı cildi 
olaraık in~~ etmişti'!". Bütün 
ta:rih meraklılarına tavsiye ede
ri!z. Fiyatı 125, ciltlisi 150 ku.. 
nıstıur. 

AVRUPANIN iSKELETi 
A vrıı:panın İskeleti, meb'us ve 

muharrir SıKiTi Ertem'in eset"i • 
dir. Kana.at Kitabevinin Anka
ra kü<tü'Obımıısi tarih serisinin 15 
inci kitabıdrr. Fiyatı 100, cl:ıtli61 
125 ıkmı.ışt.u.r 

SAF1YE SULTAN 
Kanaat Kitabevi, bir tarihl ro

ımaıılaı· serisi neşrine .~larruştı;r. 
Bu serinin birincisi merhum M. 
Turhan Tan'ın .Saiiye Sulta.ID 
adlı güre! eseİ:icUr. 

Fiyatı 125, cHilisl 150 lrunıe
tıur. 

DEVRİLEN KAZAN 
Ayni serinin ikinci ki L:>bı da 

gene M. Turhan Tan'ın • D<>vri.. 
len Kazan• adlı :romanıdır. Fi
yatı ötelcinin aynıdır. Merhum 
Turhan Tan, tarihi romanla... 
ya=a:kta en muvaffak olan bir 
muharririmizdi. Bu iki mınanı,. 
onun en güzel eserl'erindendir, 


