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Alman -Sov
yet iktısadi 
anlaşması 
==-=-==-====--- -
Souyd Ruıyo, Almon
yanın J'ibde 52-54 nis-
6etindc azalan ithalatı
"' tomamil• önliyecelc 
ıxı:;r,iyett• 11öriinmüyor; 
yünlcü bu mem/elcet de 
6iıyülı ihr11cat yapacalc 
ıkuİyeUe detildir. 
. ==-==~ 

Yazan: ABiDİN D AVER 

A lmlll1Ya ilo SBvyct 
Rusya, yeni bir iktı - ı 
sadi anlaşma imzaladı

Jat. Ge(en Ağu~tosun 23 önde, 
lıu iki devlet evvela bir iktısa
cli anlaşma, ar.kasından da bir a
demi tecavüz, paktı akdetmi~ler
cli. O vakittenberi, bn iki yeni 
dost, sık sık bir takım anlaşma ·-

. lar imzalıyorlar. Böylece arala -
rıudaki miıoasebeı.ler gittikçe da· 
ha ı;ıkı fıkı bir şekil n!ıyor. 11 
eubatta iıuzaJan.an iktısadi an -
la~mA il.ı beraber bir de aske
n ittifak akdedildiğhıi İngiHz 
.cazeteleri yazdılar. Stalin' ile Hit
ler arar.ında yapılan gizli müza
kere ve gizli akitlerden hariee 
kolay kolay bir şey s.ızmıyacağı 
Rşikar cılınnkln beraber, Alnınn· 
ya, Sovyet Rusyayı kendisile be
raber harbe sürüklemiye çalış
tıtı içlıı, ooyle bir askeri ittifak 
)'apılınıı; olması ihtimali de, yok 
değ-ildir. Fııkat biz, bugiin, he • 
nilı bir rivayet olan askeri itti
faktan değil, bir vakıa olan Al • 
man - Sovvet ikhsadi anlaşma -
•mdan bahsede<:eğiz. 

Dün altı yüz Sovyet tayyaresi 
Finlandiyayı ·bombardıman etti 

Bir Sovyet fırkası bozuldu 
Helsinkl, 20 (A.A.) - Mühim 

m:ktarda Fin kuvvetleri mare
~" ı Manneıtıeimin kuman<las} 
altında, Sovyettazyiltinin en kuv
vetli olacaJiı talıımio edilen Vii
puri önünde taaıaşşüt etmekte -
rlir ler. Bu müddet zarfında Fın 
ha,va kuvvetleri hemen inkıtar 
sı~ abra.it &>v.yet ct'j'.lfıcsinin ge
ruindeki yollan ve .şimendifer 
haıtlannı lbomıbardıman etmekte
dirler. 

Finler 100 kamyonluk lbir Sov
>et kolunu imila etmişler ve mo
törlü bir livayı ağır zayiatla he
zimete URratmıŞlardır. Yeniden 
9 Sovycl tayyaresi düşiirülmüş
tür. 

Ladoga, cephe.imle kazanılan 
2alor, bu mıntakadaki muıharetıe
krin rona erdiğine bir delil addc
dilPmcz. Henüz bu haıvalide bu
lunan fırkalardan birkaçı müş -
kü . 'ı'ir vs7Jyet iclnde bulunmak
ta ve a/!ır zayiala duçar olmak
tadır. Bu fırkalardan birinin va
zi:vdi şimdi taın<>mile imiıa edil
miş olan 18 !ncl fır.kanın va2iye
tini hatırlatmaıktadır. Üslerle mu 
vasAle kcsil:ıni!; olduj!undan Ju
talnnn iru;esi Rınva yolile temin 
e<lilm~ktedir. 

S<ı"Vel yüksek kumanda ilıey'e
ti Summa mınta.kasında yapılan 
taarnııun Ladoı:ıa ceııhesil"deki 
F'in tazyikini azaltacaı(ını ümit 
etmişti fakat bu ümit, boşa çıktı. 

18 inci Sovytot fırkasının im
hası pek dikka~ şayan ibir hadi- , 
sedir. Çfır.kü Fin kıtaları :ıdetıçe 1 

150.000 Fin çocuğu 
hizmete davet· edildi 

Finlandiya orduslllla giren gönül!ü Isveç tayyarelerjnden ııirka\ı .. 1 

Yakın şark 

Balkanlar 

karşısında en ~a~ 70 Rus bu -
Junduğu müiıal3gaya kapılmadan 
söy!tnilebılir. 
HMıa akııılarına gelince, yapı' 

lan tabminlue göre bugün Fin
landiya üzerinde G-00 &,,·yet t:ıy

(Arkası 3 ün.cü saufada) 

• Türk-Sovyethududunda ve ita ly a 
h• b" h ""d• ı f Giornale ci'İtalia'nın 
ıç ır a ıse o mamış ır mühim bir yazısı 

· Bu anlaşma, 11 şubatb, imza
landıktan sonra, cvvel5, alela -
relo Alman matbuatı bayram et
tiler. Çünkü Alman milletinin 
bir yem bonısuıın ihtiyacı \'ar -
•ır. Sovyet gazeteleri, her ne • 
dense önce sustular, fakat son-
ra onlar dıı, bu aııla~manın e -
beınmiyeti ilıeriııC:e yazıla" yaz
dıbr. İzve;;tia gazetesi ulktısaıli 
anlaşoıanın lıüylik bir &iJ "-''! "e 
iktı. adi ehemıni:veti •arJtr• di
ye ilıi memleket ar:isın:laki •ti· 
~;:ıret ınübndelcleı·iuln 2tla gö -
rühııcın!ş bir •~kilde artacağını 
Sovyet Ruı,~arıın Ahuanya\.·a ip
tid~ı maddeler vereceğini ve bu
tıa mukabil A!ııı~nynd:oıı silah 

İtalyan 
Tas ve 

• 
ajansının 

Ankara 
verdiği haberi 
tekzip ediyor 

Tcmps gazetesinin Roma mu
habiri bildiriyo;: 

İtalyan lıarici siyasC'linin ·bu -
gün en l>ari.z v;isfı, muhakkak ki, 
Ikıtsevik alryhlarlığıd:r. Birçok 
J{ilze!elcr ve nı amualor, Rusya, 
Bal k"nlara gimıcye tesc-lııbus c
d~rse, İta:yanın buna kun·eUe 
mümanaat ec!eccğ:ni açıktan a
çığa yazmıı;lardı. Bugün ise Rus
ya, Aı.1<deni.ze ve hat~ Asyanın 
Yakın şarkına p;iI'ITiiye kalkı~ırsa 
İtalyanın silaha sarıl;ı,,ağını oöy
lemekle dıı'hn ileriye varıyor _ 
lar~ita'yanın böyle mııMemel bir 
vaziyet alını~, Giornale d'İlalia'ya 
Kahireden J<'Örıderilcn :t>ir mek-
1upta i.zah edilmektedir: 

do dolıil olmak üwr~. san&Jİ nıa· 
ınulfıtı alacauını ballandıra bal
la·ıılıra ar.!ıtltı. Sovyet Rusyanm 
silah hususunda, lıarirc muhtaç 
ol:uadıjiı etra(rnda yıllardanbe-
rı .v•ııı!an ı:ü~dağı kabilinden 
fıı ·)U'l~andalarıı ru.~men, Sov -
;ydlc•riıı hala Almanyadan si -
li\lı almak nıecburi)ctinde bu -
hıı"lul.l•rmıo dikkate değer bir 
itiraf olduğunu ka}·dcttikten SGn
ra, bu ikhsadı anla ma netice • 
sinde, So\.'.}'et Ru~yanın, Alman ... 
YPnın biitün ibtiya(larını karşı
);,:nı~.ı mun•fiek olup olınıya
rnt:ını tetkik edelim. 

İki tn•·afm iddielorına göre, 
W-ır. .vıh içinde 1 milyar marktan 
r .. ıla kı}'mci(e e~yo mübadele e
.ı lece! t'r ki, t·ğer tahakkuk ede
Lilirse, lın )ekun ~on seııelerde
kı Aiman - Snvvet nıübadclcle -
rimlPn çok yia ~ektir. Fakat ta
hakl.ıık edebilecek mi? So,·yct 
Rıısya, Ahıan~· aııın miitfefikle
rin . ablııi<nsi!c mahrum kaldığı 
ı!o?nız n ırı ith:ılat:ııı, vnlnız lıa
~ıın temin edelıile.rck 'mi? Yapı
lan hesııpforn '" istati•tiklere 
ıı:öre, ablulrn, Alınan ithnhi!ını 
\·üufe 52-51 kadar azaltmıştır'. 
Sııvyet Rıısya, 1ııı miktarı vere
bilir mi? Kalılı ki, demir ve pet
rol gibi Lazı mı ddcleıf.u harp 

(Arkası 3 üncu saufada) 
.ullDiN DAVEB 

Moskova, 20 (A.A.) - Ta.sıı A
jansı tclblil! ediyor: 
İtalyan Stcfani Ajansı, Sovyet 

müfreze~erinin Kafkagya - Türk 
hududunu geçtiklerine, Türk ma-

kameıtırun bu geçiş sebeplerini 
lemıir için müfrezeler gömjertli
ğinc ve fakat Türklerle Ruslar a
riısında müoadeıne olmadığına 

( .1rkası 3 üncü ıal/fada) 

INGILIZ TAYYARELERi DON 
HELiGOLANDI BOMBALADILAR 

Garp cephesinde faaliyet yok 

Garp cephesıııde maskelenmış Fraıısız ağır toplarmdaıı b;ri. 

(Y ~zısı 3 üncü sa uf ada) 

Bu mektupta, ya'kın ~arkta bir 
(Arkatı 3 üııcü sayfada) 

Adliye Vekili 
Manisaya gitti 

Vekili kalabalık bir 
halk kütlesi karşıladı 

'Manisa, 20 (A.A.) -Adliye Ve
!tilı Fethi Okyar buııün s<ı,a-t 12 de 
İzmird~n Manisaya p;elmiş ve 
vilayet hududunda Vali Faik Tu
reısi Kenin Çapan, Cuır~uriyet 
reısi rnan Çapan, Cumhuriyet 
!Müddeiumumisi ve Emniyet mü
diırü tarafından kar~ılanmışlar -
dır. Vilayet hududuı.dan iLba
ren güzerl!ahlaki istasyonlarda 
olduğu ııib: Manisa islasyon.unda 
da mülki ve askeri crkun ile ka
labalık bir halk küUesi tarafın
dan karşılanan vekil islasyondan 
doğruca Parti binasına l('ilntlşler 
ve burada Parti ve Halkevi ida-

( Arkcuıı 3 üncü sayfada) 

------==--- --,___--

illi MA K 
Başvekô.l et diin kanunun 
mer'iyete girdiğini ilan etti 

~ ViLAYETİMİZDE BİR KOMİSYON KURULDU 
Ankara, 20 (A.A.) - •Baı;ve

kl'ilcttcıı tebliğ edilmiştir• 
3780 numaralı ıoilli konınma 

kanununun tatbiki 2 o~i madde
sinin saı-ahoti dairesittde icra 
Vekilleri Hey'etince kararlaştı -
rtlmı~ ve 19/2/1940 tarilıinde yük
sek tasdika iktiran eylemiş ol -
makin, sö~ü geçen kanunun bu 
tarihten itibaren tatbikine 1:ış
landığı ilim olunur. 

cMilli :Korunma Kanunu• nun 
ta.iliikine bıı.'lanılm~sının evvel
ki günkü VeJcil'er Hey'ctince ka
rarlaştırılma~ı üzerine şehrimiz
de de icap eden lıazırlıklara ge -
çümi:ıt•r. 

Bu maksatla dün bir toplantı 
yaıoılm:ş ve vila,·cttE>ki Va·li mu
avini Hal1ik Ni\ıat Pepeyinin rc
iısliğinde ibir kmni•yon kurulm~ 
tur. Komisyon; ta!ıbikat işleri-

ne nezarcl eJccektlr. A vrıca; ı
ma' iirthane ve müesseseleri <le 
mahallerinde kontrol edecektir. 

Milli Korun.ına Kanunu •Fev
kalade hallerde• devletin bünye
sini Jktısat ve milli müdafaa ba
kı.romdan takviye maksadile Vc
ıkiller Hey'etine vaz:fe ve salıi
lıiyeUer vermektedir. Kanun bu 

(Ark<l.!ı 3 üncü &ay fada) 

lngiliz donanması Alman· 
denizaltılarını imha ediyor 
Bir hafta içinde 4 denizaltı batırıldı 
Almanlar bir Yunan 
vapurunu batırdılar 

• 

Bir Danimarka vapuru battı 
mürettebattan 22 kişi boğuldu 

1 .. 

.. 
.. 
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OSK 0 DARDA 
BiR FACiA ! 

Bir genç köınürle 
zehirlendikten sonra 

cesedi yandı 
Dün, Üskü.darda feci bir zelıiI

lerune ve y.anıma Mdisesi olmuş 
ve küfecilik ile _geçinen bir genç 
yanarak ölmüştür. 

Dün sabah Üskütlarda Cıi<. 
[)oğdu caddesinden geçen ta 1 L -

!er. ,.~ı üzıerindcki imarete bı
tisik harap ·ham.lomın bulundı:
/nı arsadan dumanlar çıktığını 
görmüşler ve polise ihbar el•n"-
11!'1'.dir. 

Bu ihbar ile hiıdiS('ninJO,·uku 
bulduğu zaman arasındaki l{e en 
müddet içerisinde cadde kalaba
lıkl~ış, mahalle bekçileri H ' 
çöpçüler yanan kürııir ham n 

(Arkası 3 üııcü smıfada) 

Romanya 
Petrolleri 
Tayyarelere mahsus 
gazolin ihracı yasak 

Bükres, 20 IA.A.) - Roman a
da petrol mı.•selesi yeni bir saln, 
arzetmekt.edir. Ifükiımcl tayya

relere :rnahsu; yüks k dereceli 
ııazolinin ihracını yasak etmi' -
fu. 

PEK YAKINDAI 

ALLAHIN ARSLAtJI 
ÇEMBERLAYN DON NORVEÇ 
BAŞVEKiLiN E CEVAP VE Dl 

Büyük. Tarihi Ronır:ıı 
·r=-=--- ~ -
!, ~EDE B A B A il 

Bektaşiliğin içyüzU 1 
Looora, 20 (AA.) - Bugün A

vam Kamarasında Başvekil Çem
lıerlayn, Alman Altmark vapuru 
lıadh;esi •hakkında beyanatıta bıı
lunmu~ur: 

Basvekil 30 1ngıh2i kurtaran 
İngi'iz baiıriyesini meclisin al -
kışları arasır.da tebcil C'ttikten 1 
sonra N(lrveç Başveldlinin Moo
usan Mecli.sindckl beyanatımı ce
v~ verm!fi ve demiştir ki: 

Şunu kay< P!.rr.Pk mecbur.ye -
tindcyım ~ ;, Norveç hükiımeti -
nin hare :eti ddıa do"rusu ha
rcket.;ızLği bida ·ette zannetmiş 
oMnf(umdan da da:.'ıa anla ,_ ' maz 
lıır m h·cı. a:•,.tmPktedil". Ö .. le 

unlardan B ş~ . . • · 

SEL A. l\11 IZZET'i~ ;;.·~ 
En nefis es;e"ri ~ 

' '\f -
T afsi'atı B~Hc;,f ·· ' J.. 

t: Jım n eı . '<lMUk k i, Norveç m:ı 'ı 
kall',tı A!trr. :k'ı m u yen <!imiş 
lc~a r ve b!z b.ı mu · v ~. er,uı ıtl'-1 
ımide cs .r!er ıı- u <l r u fsrk j~~!s~~~~~ijl 

(Arkası 3 ii'lcü saııfıtda) : 



BOYOK TARİHT ROMAN: 1osı--• 

ç 
Yazu: M. Sami Kar•yel . 

Ozaman Sultanlar, cnber suyu, 
gül suyu ile yıkanırlardı. 

- Her .şeyi "eyhınize söylıy~ 
l>ilirsinz? 

- Evet Şeyhim.. 
- Pek ala soyJevimz öyle ille.. - ........ . 
- Şeyhinizden saklı neyiniz 

olabilir?. 
- Sızi gôrüyorım Şeyiıim!. 
- İyi ya' .. 

= H~ .. haJde güzel ve hayırlı 
lıi:r ..Uya!. 

- ........ . 
- Ne şekilde göJifyorsunuz?.. 

:Anlatınız bakalım? .. Tabir eyli.
yehtn ... 

- Sultanım, neden cevap ver-. 
ııniywsunuz? .. Sizi bugün ıutuk: 
buluyorum .. 

- ········· 
- Yo ... rüyanızı söyleyiniz. 

..ıwmayııuz!. 
- Şey!Uın.. Nasıl söyliyeyim? .. 

Hicabiiver bir mevzu!.. 
- Söyleyiniz.. Biziere ha- şey 

ayandır.. Dedi. 
Can Bahşa, sı.kılıyardu. Nihar 

yet; Alı al, moru mor oldu. Ve 
llÖylemiye basladı; 

- Sizi rüyamda aşk yaparak ve 
9!zinle bi.r aı-aya gelerek yaşa
malıtaymı .. 

- Bu ne v~ böyle .. 
• - Hemen on beş ~ben.. 

- Her vakit meş~ müsü
nüz?. 

- Hemen her vakit Şeyhlm!. 
- Beni, görmek ve daima lıe-

llimle blmak iştiyakııu.z var mı? 
- Ne diyorsunuz Şeyhim, u

tarunamış olsam .. Hic bir dakika 
9iz,den ayrı.lıııuyacağım? .. 

- Öyl.e ise sizi be'brik ederim .. 
- T""'kkür eaermı Şeyhlm_ 

FUıı.t. .. 
- Bir şehzadeniz dünyaya ge. 

lecek.. 
-Sahi mi? .. 
- Gözünüz aydın Sultanun!. 
- Demek olaoalt bu iş öyle 

iDİ Şeyhiıın? .. 
- Evet; Fakat .. 
- Dahası mı var Şeyhim? •• 
- Var .. 
-Ne gibi?. 

- Dahası var.. Sırım geldib 
&aman izhar olunur. 

- Aman Şevhim sab:un lral -
madı. Beni bekletme. 

- Hele, hele .. Biraz •obırlı ol 
Suhanım! •• 

- Ne söylerseniz emrir..ize a
..adcyim!. 

- Sizi, ~ biraz daha oku
yayım, olmaz 111,? .. 

- Çok iyi olur .. 
- Fa.kat; Biraz serbe&t clu • 

ııaz?. 
- Nasıl isterseniz•: 
- Bu daireye kimse girmez 

dc~il mi?. 
- flayır Şeyhim!. 
- Ya padısah lıazreUeri ge-

lirse.. 
- BUTa<l.a değiller .• 
- Nendeler!.. 
- F.dirneye ava gitmiı;ler" 
- Emin misiniz? .. 
- Kat'i .. 
- Ya birdenbire teşril bı.ıyu-

.-urlarsa .. 
- Hayı:r, hayır .. Emin olabi

lirsllllZ? .. 
- Öyle ise Sultanım, size bu

gün son bır ndes vereceğim.. 
- Tesekkür ederim.. 
- Tamamile se"best ol:ına:ınız 

lizımdır .. 

- &.<>rbest olduğoumuza emin 
olunuz.. 

_ Acaba kılerde :ınber suyu 
Va!' mıdır? .. 

- Olacaktır. 
- Eınrediruz, aııber suyu ve 

gül suyu getirsinler .. 
- Pek.ali .. 
Can Bahsa; derhal masanın 

iiıo.a-inde bulunan zili salladı-. Nö
be<çi kalfalaroan bıri derhal 'İ
çeri girdi. Cariyenin gt;zleri 
yerde idi. Etreiına bakmak ~ 
di değildi. Can Bahşa emreıbtt: 

- Kız, kilerciye git!.. Anher 
sııyu ile gül suyu al ~tir bura
ya! .. 

Cariye dı.şarı çtld:ı. :ırue.-ciyi 
bWdu. Hanımının emırlenni 
söy led.i. Kilerde bu gibi şeyler 
bulunurdu. Bunlar, o zamanın 
ıav.antası, .kolonyası, esansı ~ 
şev.l:erdi. 
Sultanı., anber suyu, gül ..., 

yu ıle y?.ltanırlardı. VücuUarını 
buuunla masaj yaparkudı. 

Cariye ocia kapısına ııeldi. Ka
pıyı vurdu. Kıılağını kapıya wn>
n:k dinliyordu.. 

- Gel! .. 
Demeden iQeri ıSremezdL Hat

bll'ki bu aralık, Şeyh Efendi !.le. 
Sultan hanım, ~ vaziyetıte 
bulunuyorlardı .. 

Can Bahşa, kendinden ~ 
$eyhilLr. ııöiisüne başını yasla -
mış duruyoı-du. 

Cariye, Jrapıyı bir daha vurdu. 
Kendinden ııecoo Can Bah.şa iş.~
mıyoı.'<lu. Beı:eket VCTliin ııyık 
olau Şeyh işHıti. Sukanın.a luta
bcn: 

- Sultruırm, kapı vuru}u;"Or .. 
Der demez, Haxki doğruldu.. 

Derhal perışanlı,iiını topladı.. Has
ta ıtibi y~a uzandı ve: 

-Gel! .. 
Di~ seslendi. Cariye elinde 

şi,eier J.Q!n glıdi. BekleOi- Can 
Bııhşa; 

- Kıum, onları masmun üze.. 
rine bn-ak .. 

Dedlcten sonra; sözlerine ŞUI>" 
ları ıU.ve e'lıti: 

- Öğle yc-mcjiine Şeyh ...rendi 
bU!rada .kalacaklar .. Güııel şeyler 
hazıdayınız .. 

Dedi. 
ea.r;ye dışarı çılıııruştı. Şeyh, 

her şeyde-n eımin olarak oldutu 
yı..'Tden doğruldu. Kiirkünü ar
kasından çıkarrp bir tarafa koy
du. 
Şeyh Abdulkadir efendi, ser 

yunuyordu. Kollarını da abdest 
alacakmış gibi sıvadıktan soma: 

- SuJt.arum!.. Bu aularl:a vücu
dunuzu masai yapmak lAzmı.. 

- Baş üstüne Şeyh.im.. 
- Fakat; biraz raha.ts.ız ola-

caksınız? .. 

- ············ 
Can Bah.şa, hicap duyuyordu. 

Ve bu scıbeple susınwıtu. Fakat, 
mutavaat edecekti. 
Şeyh efıeodi, Can Bahşanm 

susluj!unu görünce: 
- Sultanmı; Rahatsız olmak 

islıemiyorsanız dursun .. 
Deyince Can Bahşa, derhal: 
_ Şeyhlrn, ne su.retle bıareket 

.e-deoei\imi emir buyurunuz? .. 
- Soyunmanız lazım! .. 
Can Bah.şa; .Durahyordu. Nede 

olsa :kadınlık hicabı mani idi. 
Fakat, <:eyh efen.diye karşı em
niyel:i beriremaJ.di, Nihayet; ah
laklı evliyaulLah ohm bir adam
dı. 

(Arkası var) 

IKDAM'IN Ecİebt Tefrikuı 

BOZGUN 
ı_Y·~~~ Z~~ çm,.,,: ~~LAMI iZZET ~ 

"'-·~----!'!!!~Ml! ... ~"'1 ..... ..,,. No. 64 
B.:z.imkileri kaçınruya.lmı! 1 

Dedi. ı 
Pencere\i açolı. Fıı.şar müıma -

naat et.medi Etraf karanLktı. Ses 
sacla voktu. Bütün orou derin 
bir uvkııva dUn.ıştı. !'.fuıis nev
mı.t ba- hareketle: 

- Yola cıkmak yann sOOıaha 
kadı! D;ye söylendi. 

Peı:.eereyi açtk b:rakmı.ştı. 
B.ııba Fu.şar tüieğini kaptı, pen
cero:len atladı. Bir müddet do
laştı, sonra yolıın kenarına otur
du. 

Artık iıer dakika Onıore saate 
bakı) ordu. Endişesi 8.l'lıyordu. 

5.Mn gibi güt'bü.-z ıbir kız Ro -
ur' dan Reme\h'ye bir Mtıııtlte ge

. · ı. Neden hali gelmemiş-

ti? Hemaide bıışına bir felaket 
gelmiş olacaktı? 

Bwdeıibire ~ü de kal<ı:hlar. 
D;şaMa d<irt nal sesi duyuldu. 
İhtiyar tüieıtini cmuzladı. 

- Kim o?. Sen misin Silvin? 
Cevap çıkmadı. İhtiyar tekrar 

soı"<lu ve atEŞ edeceğini söyledi. 
Soluk SQlu.ğn .bir ses duyu~u: 

- Benim !:>aba Fuşıar. 
Ve de:ıfual illve etti: 
- <;arlıo nasıl? 
- Y111tı, uyuyor. 
- İyi, te.ş.elgkür ederim. 
Genç kadın derin ıbir nefes al

dı. Fuşar: 

- Pencereden gir dedi, misa -
firler var. 

Silvin odaya ı.lla,yı.ııca dura -

Vapurlar Kasımpaşa kı

zaklarında inşa edılecek 
Deniz Yolları İdaresi köprü ile 1

1 

Adalar ve Ha-darpasa arasında 
işletilmek üzere Kııslmpa.şa ha
vuzlarında ıki vapur inşa etımeyi 
&.ıırarlastırnı.ııı ve İn.ı?iliz krecL'
sin;;ıen iStiiade ile İngi.t.ereye in-

Darülaceze ve has
tahanelerde hasta

lar için tertibat 
Cerrahpaşa, Haseki, Zeynep 

Klmil ve Beyoğlu hastah3ne-
şa;.ye malzeme6I sıpariş etmıeok )erile Darülace2enin muhtelit 
ü:oere ~ girişihniştir. ),ıavyunlaZJJwı bodnıın katla-
VapUTların makineleri, kazanla- rı sığmak laaliııe konacaktır. 
n ve tekne "saçları İn,ııiltereden. ı Bunun i~İJı biııalaruı planları 
getirUec:ek ""' ~er kısımları ile ! totlrik edilmekte ve yapılması 
montajı Kasıımpasa havuzların- ı IAzımgelen tadilat projeleri ~ 
dıa yapılacaıktır. Birkaç ay için- hazırlanmaktadır. it 
de ....apu,rlar lrn.af(a komıl.acakıtır. Bu hastahanel~T!e Darülace• 
İnşaot Ka.sıınpaşa havuzlarının 1 zenin muhtelif pavvonlannda 1 
Azan kap• kısmında ayr.ıl.arok sa- 1 euJı hııstalaruı ledaTi edile • 
hoda yapılaca.kt.r. VapurlılT ta- ı bilmeleri için icap edeıı terti· 
mamen Türk mühendis voe işçileri j ! bat da p)ınmak1adır. 
tarafından insa obrmıcaktı:r. Ha- \, ~ ;;ii;i;iii;i--ôiiiiiiiiiôiiiiiiiiö,, 
zırlanan inşaat projeleri Müna- ! ~ 
kale Vekaleti 1mafmdan ıetkik l MUTEFERRIK 

edilmektedir. Sinema ve Tiyatro fiatları 1 
VILA Y i:::. T 3il'W'!ID8 ve tiyatrolar için teo-

Vali dün Çatalcaya gitti 
Sebrimiz kualannda te1tişlıe1' 

yaınıa.kta o?a.n V•li w Belediye 
reisimiz Lillfi Kırdar evvelki 
gün Eyübe w dün de Çatalca
ya gitmiştir. Çıaıtaıca bzasının 
idaTi vaziyeti ile sıhhat ve imar 
işlermi gözden geciren Valimiz 
akşam şehrimize dönınüştü:r. 

ıaEL oıv• ---·--
Taksim kışlası yıkılıyor 

Taksim kışlasının vıkılrnası ve 
Tal<scm .ı:rı<"ydanının tanzimi iş

)erı için dün Beledi:yıe imar ve fen 
müdür !eri mahalleırine giderek 
tetkikler yapmışlardıT. Taksim 
.kışl:ası ile stadvom bu hafta i
cin<J.e. yıktırılacakla:rdır. :lst.im
Jak iqlıeri ikmal olunmwıtur. 

Diı!er tll1"aftan Dolrnabahçe sta
dının dıvar "'' saha inşaatına da 
önümüzdeki ayın OD beşinden i
t::baren başlanacaktır 

Karagümrükte 

yapılacak stat 
Beden Terbiyıesi umum miidür

lül?ü tarabndan Kara Giimrükte 
yapılacak olan stad için cÇukur 
Bo.staılh daki Bel.ediye aırsa.1anmn 
narasız olarak Beden Terbiyesi 
müdürliill\i. emrine verilmesi ve 
civarmdaki yerlerin de istimW< 
alumnası kararla.ştırılıruştrr. 

iNHiSARLAR 

250 gram ~arap 5 
kuruşa satılacak 

Fıçı ile perakende şarap sa't1Ş1 
ilk olarak şehrimizde tatbik edi
lecektir. 1lıide bu satış şekli 
bütün memlekete teşmil oluna -

· caktır. Bir fıçıdan az oları* 
perakende satılacak: şarapların fi
y•tını Belediye 1esbit ve kan1rol 
Edeoelctir. 

Bunun için şehrimizde Wıisar 
maddeleri satan bütün dükkan -
lıarda perakende kadehlerle şa
rap satışı için Belediye İlı:tı.sat 
Müdür!~ bir~ hazırlamak
tadır. 

Bu .tarife'l"I! ,ııöre, 250 ı?ramlrlı: 
bir b&rdak şııırap 5 kuruşa, 125 
gramhklar da 3 kunışa satıla
caltlardır. 

ladL Onoreyi görünce bütün kan 
başına sıçradı, yanaldarı kızar -
dı. 

Onıore ibdalini. muıb.afaza et -
mive çal~ı: 

_ .B.>n.suvar Sil vin. 
- Bonısuvar Ooore. 
Silvin hıçkırarak ağ' a.ınarnak 

için önüne .balatı; 11.'Iorıse gülüm
sadi J andan sı.kılıywdu. Boy • 
nundaJt.i atk:yı çıkaı:d.L 

Onore: 
- Sizi merak e:l>k dedi, etraf 

Prusyahlarla d.:ılu. 
Geru; kadın birdeı»hire sarar -

dı, lx>zu.rlu; oğlunun uyuduğu 
odanın ıkapısına .baktı ve korkun~ 
lbir hayali kovmak i.9~er g.ibi; 

- Pru,,yaJılar mı?. Evet, gör
dilm, d e.:.i ... 

Soıı.ra Pruo;yalıların Reburu 
nasıl yağma ettıJderi anlattı ve 
gözlerini. kapadı: 

- Çok gördüm dedi, artık ye
tişi:r, boğulacağ'm. 

Baba Fuşar dı,ardan pencere
ye ya.luaşm~ di'.lliyordu. Ona 
Prıısyalılann yağmecı olmadı -
ğııu, alcLlt:an her ,;eyin oarası.ııı 
verdiklerini si>y lemi:;lcr<li. 

Bu suac!a kapı açıldı, Şarlo 

btt olundu~ haber v~iz 
yeni ve tenzilAUı fiyatla;nn bu 
ayın 27 nci salı ırünü sabahın -
dan itibaren talıbik olunması ka
rar ~ırıl:ıruştır. 

Keyfiyet dün sinema ve 
tiyatrolara tıelbliğ olunıınu.ştur. 

D&NIZ. 

Fırtına devam ediyor 
Kaıradenlııde hüküm sürmekte 

olan fırlınao evvelki ~ hafı.f
lemiştir. Y alıuz Marmara ve E- ı 
jlede lodos fırtınası vaırdır. Pa- . 
zar günü limanımıza ;;relrn"si bek- ı 
Iene.'l Karadeniz vapuru hrtma
ya tutulınuş ve Sinop limanında 
ltalmıya med>ır olmuştur, Va
pur 24 saat rötadıı. evvellı:; ge
ce boğaza gırebi.krıis ve dün öğle 
üzeri rıhtmuı yanaşmıştır. 

Deıınirtaş isimli bir motör 
Köstenoeden kutu ke...estesi yü
it:iiyle liıİıanmııza .ı:elirlren fırtı
nava yakalıanmıştır. Motör iki 
gün dalgalarla 'lıokuşmUŞ, tayfa
lar lıütün hamuleyi denize M
mrva mecbur olmuşlardır. Bir 
\'Ok defalar batmaılı: tdılilre.leri 
R1!Çiren :motör evvelki gece ha
rap bir halde lıoi!aza girmi$!ir. 

Kazalar komisyonu 
Deniz Yolları vapurlarının son 

zamanlarda uğradıkları kazalar 
halokında tetkikler y!ll>an komis
yon iki parti halinde çalışmıva 
başlamıstı:r. Bir kısıcı azalar -
dan mürekkep olan bir .parli De
niz Yolları idaresinde c•lışmaık
ıtadrr. Diğer "3l'ti de Murlaka 
Liman Reisl.i;linde faalıyetine de
vam etmektedir. Kamisyo.ıı.uıı 
rocs:ilsini kl.9& bir zamanda bitir
mesi için bu sekil muvafık ııö
:rülmfuıtür. 

lt..~OHOMI 

Dünkü ihracatımız 
Dün, 250 ·bin liralık ihracat ol

muştur. M=" pastırma, balı:k, 
F·ilistine l&lı:erda. Bulgaristaııa 
zeytin, havyar, İlalyaya. barb\ın
ya fasuly'1si, ık:eci kılı, deri, yu
murta, kıeıt.En tohumu, Yunani.!
otana pastırma, Romanyaya ü
..üm, Çekyaya fıstık, üzüm, ken
dir tohumu, Amerikaya Aniep 
fıstığı, Yugoslavyaya sebııe, Ma
caristana koyun derisi gönderil -
nıiştir. 

ııirdi. Anneı;inin sesini duymuş, 
uyaıımı.ştı. Koşl.l'p boYnlllla sa
r ' L Sarışın, pembe !Jcyaz, tıom
ıbuldu. 

Onore çıocuğun tLpkı Gıolya.ta 
'benzediğ.ni görüe:> ürperdi Sil
vin: 

- Haydi yavrum, gel yat, uyu 
diyordu. 

Oocuku götürüp yatırdı, ~n -
ra geld;, tekrar :pru.>yalıların ya~
nnasııu anlıt.ınıva ba~l:ırlı. 

Moris anıa:~!anıara a:J.akOOar 
olmak'a beraıber yorj(Ullluğa da
yaruııınadı, l:.a.>ıru masaya ıı.zan -
~ olan kollarına daıyadL Jan 
lbir müddet daha mukavemet et-
1i, sonrıı o da uyudu. Fuşar yula 
inmişti. Onore ile Silvin yalnız 
kaldı.ar ... Genç ka!lına soku.lldu: 

- Bedbalı.t mısın? 
-Evet. 
Silvin had.seden ba:hsedece 

ğinj anladı, bao;ını önüne eğdi. 
Onore .eordu: 

- Söyle nasıl oldu, bilmek is
tıyorum. 

Kad;n cevap veremiyordu. 
- Seni zorladı mı? .. Sen mi 

razı olı:iun? 
Boi{ıık bır ses..e kekeledi: 

Önümüzdeki av içinde şehri
mizde <l3a.U<aı:ı güreş kongresi• 
toplanacaktır. :Mıı.rtm ikinci gü
nü şehrimizde yapılacak olan 
·B~ ~ ;müsabakaları. na 
:iştirak edecekleTini dün Yugos
J:arlar da bi.klirmislerdır. 

Dün; Beden Terbiyesı ~ 
di:rektörlüğüne ecnıelıi güreşçila" 
içi.o 1000 liralık bir dövız müsa: 
aill!si de verilmiştiı". Cumaırtesı 
günü Galatasaray kliiıbünde w
yahut Beyoğlu HaJJııevinde ~~ 
müsaıba;kalare girecek olan milli 
~zııçiJ.erimiziu 9e(lın.leri yapı

laca.ktır. 
.Balbın güreş müsabak..ınıo 

neticesinde galip l(elecek olan 
takıma ver ilmek üzere d:üu Darp- , 
hane müdürlüğiloe bl'()nz :;ilci ile 
madalyaifil' siı:=i.4 olurunu.ştur. 

Dij!er toarlltan cBelkan gilttş 
nnıetb ihzarı da bırarlaflırıl
mıştı.r. Bu rozetler de dün İta.1-
yaya sipariş ol~. 

ADLI'/&. 

Müddeiumumilik "Cum
huriıet,, aleyhine bir 

dava daha açh 
İstanbul m~ 

cCımıburiyet• gazetesi aleyh.ne 
bir dava daha aQml9 ve keyfiye
ti dün S<:ıbah gazetenin ıı.eşriyj.t 

müdürüne teblii! etmiştir. ~ 
d:ıva cCumhuriyet. gaz.ek:sini:n 
dünkü nüshasında cık.an •Afı.odit 
işinin mahiyeti• başlıklı ve Yu
nus Nadı imzalı Başıırak:alıeden 
dolayı açılmtş ve ııa:ııete sahip w 
ba.ş muharriri Yunus Nadi ile 
nesriyat müdürü Hikımeıt Münü
fin ceza kanununun 482 ve 273 
üncü maddele!'ine göre teczi:ycleri 
talebiyle Ahıncı ....tiye ceza mah
kemesine verilmiştir. Oe2:a kır 
nunıınım bu maddeleri iıdiyen 
hakaret v~ vazifesinden dolayı 
memura hakaret suçla.rını tarif 
ve teaiyıe etmekıtedir. 

PvL ı• 

Bir adam eski kansını 
bıçakladı 

Dün sabo.h Kasrmp~da bir 
kwıdıır:«: • kendı.sinden aynlttru.ş 
olan karısını sokak ortasında bı
çaklia yaralamıştır. Kasımpaşa
da o'turan Kunduracı Ahmet, es
ki karısı Hiısnive ile teıkrar ba
rı.mıa.k istemiŞir. F:ı:kat Hüs
nive mahkemeden boşanma ka
rarı almuı okluğu için bu L<ıklıf

lıi israrla reddetmiştir. Ah -
met dün sabah da kansınm yolu
nu beklemis ve Hüsni)-., bera.ber 
oturduğu anneoinin evinden çı
k:ı.ııca ııene ~ısmak teklifinde 
'bulwınıuştur. Kailin teklifi red
dedince Ahmet bıçağını cekrniı; 

eski U:rı.sı.ıu ywalaınıştır. Hüs
niye Beyoj(lu hastahanesine kal
dırılmış, Ahmet yakalamnı.ştır. 
EROİN SATAN KAHVECİ 
Balatta kahve i.şletıen Af:ıdul

lah oğlu Afnnet voe Mehmet ad-
1.a.rıı:ıda iki kar~ eroin sal.tık.
lan haber alınnuş ve eroin satar
ken cürmü meşhut oolmde yaka
lanmıştr. Üstlerinde 6 ~~. 
eroin bulumnuştıır. 

- Ben de lbilnıiyan.ım ... Ye-
min edermı büm.iy<>rınn ... Ya-
lan söy lomek i6Lenıem.. . Beni 
dövdü diyem=. .. Sen yoktun, 
!ben deli gibi ıdim... Olan oldu 
işte ... Nasıl oldukunu bilmi;yo • 
rum. 

Hıc)lurdı. Onoreıı.ifl de boğazı 
düRfrrnleı:ımişli. ~a deva!ll 
et.ti: 

- Babam seni burada alakoy
du mu? 

BaşLDJ kalı:iımıııdan cevap ver
di: 

- !sini ı;ıörüyorum. Ona fazla 
yük olmuwtıJm. Şimdi ibiır de 
QOCUğum <ild~ i;tn aylığımı 
azaJttı. Her deıdiğini yapmıya 
ımedbur olıdu,i[umu biQynr. 

- Peki amma sen niye bura
da kaldın? 

Kadın 'bu suale öyle şaşb 'ki, 
lbaşını kaldrnp Oııoreırin yü .. 
zilııe baktı: 

- Ben nereye ~e idim ist.i
yÜrsunıız? Hiç olmaa:sa burad:rı 
benim de ~ğumun da Iaunı 
doyu:yur, rahatız. 

< Arlcan var) 

:.=.;::.~ru 
işin iyisi altı dakikada çıkar! 

Arada sırada matbaalara bir 
kadın veya Jı.ir erkek başvurur, 
falanca daireye - bu daire de 
çok kere belediyedir - bir istida 
verdiğini, aylardan ve hatta se
nelerdenbcri cevap alamııdığını, 
evrakının sürüncemede kaldığı
nı veya kaybolduğunu söyler, şi
kayet eder; biz gazeteciler de bu 
şikayeti yazarız, si:ı: okuyucular 
da bu şikayetleri sık stk okunu· 
nuz. 

İşin doğrusanu söylemek Li - • 
zım gelirse, dairelerimizde - be
lediye de dahil - sürüncemede 
kalan evrak pek nadirdir, kay
bolan evrak ise enderdir. Me -
murun da nihayet beşer olduğu
nu gözönüne getirirsek, ufak te
fek lmsurla:rı otacağını da kabul 
ederiz. Günde binler ve Jı.inler
ce evrak ile oymyanların biran 
zühul edebileceklerini biraz da 
tabü görmek zarureti vanlır. El
verir .ki yapılan yanlışlık suini
yete mabun olmasın. 

Biz burada senede ancak bir 
iki loiıPnin b~na gelen evrak 
sürüncem~'ndeo veıya kaybı.ıı
dan lıahsedttek değiliz. Bizim 
şikayetimiz resmi dairelerin te
diye usullerindendir. Resmi de
Vllirde t...ıiye nsuDeri ve bu u-

Talebe alan 
kahvelere ceza 
Bunların kapatılma. 

ları tebliğ edildi 
Ka:hvela-de talt'belerin otur-

ma.."1alan icin vilayet ve <C'!Illliyet 
miidiir.iüğü yen: tedbirler tesb>t 
ıeıtmişlerdir. Dün Vali muavini 
Hüdai Karataban kazalara bu 
hususta sıJ<ı emirJ.er venmiş ve 
talebe <>Ülunan kahve sahipleri
m derhal ceza verilmesi.ııi tebliğ 
etmiştir. 

Tdtişler neticesinde miiker
rer talebe aldtklan gkü:len kah
velerin ıkll'P& tı.bnalaı-ı da lmrar -
laŞtınlmıştır. 

Esrar satarken yakalandı 
Y enişehirae saıbikalı Taıat es

rar salıad-en ya.Iı:aianm~ ve iki 
parça esrarla ·bir miJııtar eroin 
bulunarak mahkemeye ~ 
tir. 

tLA H t 

EFENDİ!. 

Bilmem hangi ı.irketin mU
hasebeciliğinden gazete ticare· 
tine gelen ve Hiiseyin Cıı:hidi 
nıkbet giınlerinde bir tütün 
tarlası gibi işletmiye açan Jı.ir 
adam arada bir ftrsat bulduk
ça EUıern İzzet Beııiceye çalı· 
yor. Hakild sebebi bilıniyorıız, 
Fakat, son misali, Yeni Sabah 
bir iza\ı koymuş; Son Telgraf 
da bunu: 

- Ey ahali, sabırlı olun, 
Hüseyin Calı.it bizi bırakma -
dı, daha birkaç gün di..,;ni:ıi 
nkın, bizi terketmeyin! 
Minasın da tefsir etmiş. Y o

ni Sabah 'm bu seferki küple
re binmesinin sebebi qte bu. 
Bizim NanemollayA: 

- Ne dersin bu işe!. 
Dedim de, güldü: 
- Tilki erişemediği ulkı • 

ma ekşi.. Der! 
Dedikten sonra, ilive etti: 
- Türk edelıiY11tında, ro • 

mancdık.ta ve gazeteciliğinde 
başlı başına bir gurur kayna
ğunız olan Ethem İzzet Beni • 
ce ile mütecaviz roliiııdeki zah 
bir seviyeye •lınak ve müka -
yese etmekten huer ederim. 
Onun İçin, böyle müteaviz • 
!ere ·İlahi Efendi .. • diyip geç
mek hepsinden iviılir! 

BABINDl&MA 

ODA S 1 

Bir gazetede ,u bıışlıiı oJm. 
clum: 

- Barındırma odalarL • 
Bizim Nanemollaya göster• 

dim: 
- Bak, banndırma edalıın 

yapılıyor •• 
O ne gazeteye, ne de havadi

se bakmadı, sadece benden ııu. 
nu sordu: 

- Konyalı tbrahim Hakkı
yı ba:rmdımıak için mi YAPI • 
yorlar?. 

sulleri ihdas eden mevzuat bu 
işi çok güçle<;tirmekte, çok uzat. 
maktadır. 

Resmi dairelerin herhangi bi
rinin kasasından bir tek lira a
lacağı olan bir vatandaş, evr~
kım sabahın doku~uııda takib3 
haşlasa memurların bütün gay
ret ve hüsnüni3·e!lerine, elleri· 
ni izamJ çabuk tu tmalanııa rağ
men, parafı asgari üç dört saat· 
ten önce alamaz. Bir lira veya on 
hin liranın tediye ecülebilmesi 
i(!İn yapılması liıum ıııelen mwa• 
mele en az üç saat sürer. Sabah· 
leyin saat dokuzda evrakını taki· 
be başlayıp parasını akşam dört
te alanlar da pek çoktur. 

lkı!;ml' dalı:elerln • befeıUya 
dahil - muhasebelerinde tediye 
usulleri: •İııin iyisi akı aydıı çı· 
karo fehvnsınca konmuştur. Bu 
kadlııı. hattt köhne diyeceğimioı 
usulleri dekiştirmelr.: •İşin lyis.l 
altı clalrikada çıkar- ~p. teoli· 
ye mıaınelelerini kolaybııpırmak 
elzemdir. 

4 sahipleri b1H1kalardan ala -
cakJan parayı nHıl azami bir 
çeyttkte ahyorlttsa, resmi daire 
vemelerind.,., de alacaklan pa
rayı beş on dakikada almalıdır
lar. 

SEL.l.Mt İZZET SEDES 

Halil 'in intihar 
ettiği anlaşıldı 

Tünel faciası tahkika
b bu neticeyi verdi 

Bir haf.ta evvel tüırl başında 

bir facia olmuş, Hah! adında bir 
adam bir müddet beraber yaşa.
dığı Fa'!Jna isminde bir kad:nı 
Lfrtfullah apartmanının çame.slt'> 
lıjhnda ıloesmiş ve kendisini de 
,ııırtlağı. kesik olarak sokağa çı· 

ka.rak düşüp ölmüştü. 
Yapı.lan ~ neticesinde 

Hıalilin kendisini 1ıı;r;;.etınek i&
tiven Fatma ile münazaa ederek 
kadını bıça.kla kıesip öldüroü~ 

ve sonra da kendi gnıtlajtını kes
tijli anlaşılmıştır. VücuUarın

daıki yaraların vaziyetlerine gö
re btr üçüncü şahsın mü:daba.le
si ola:ınıvacağı. hı.nen de teabit 
edilmiştir. 

C E M A Z İ Y EL E V· 
------- -
VEL HİKAYESt 

Merak eder du.rmdum: 
- Cema:.ı.iyelevvel hikiyesl 

neye derler?. 
Dive, dün aklıma geldi, NA· 

nemollaya sordum. 
- 'Üstat, hazan bir iı:ısaıı -

dan bahsederlerken bi2. omm 
Cemaziyelevvelini de bilira, 
derler" Bunun mauaaı ııed.ir? 

NAUeınolla, kaşlarını kıpır· 
clata kıpırdattı; 
- Yani, bir adamın mazia.in

de yüı kızartacak bidiseleria 
mevcut olduğu.Dun bilindiğini 
ima etmek için söylenir" 

Dedi ve.. İlive etti: 
- Fakat, bazıları ima ile 

kalmaz, Qbbadak söyleyive -
rirler de. 

Ve .. Ben yine bir biçimine 
cetirip sordum: 

- Dün bazı vesikalar nep-e
dildi. onlar ııWr!. 

Güldü gülıdü, sonra: 
- Onlar Cemazfiyliliher vo

ııikalan. 

Dedi ve.. Sö:.tüne ekledi: 
- Cemaziyelevvel vesika • 

ları da •Açık Sö"" gau•esiı•de 
çıkmıştı! 

UFAK 

TEFEK 

•Yeni Sabah• bir bqka ga
zeteden haltsederkeıı. ıııdım 
söylemiyor. sadece dri yarı. 
tahiTini kullanıyor. 
Nanenıollaya: 

- Niçin c Yeni Sabah· böyle 
yapıyor?. 

Diye sordum. Şu cevabı v
eli: 

- Bir muhataba adile hü
cum etmemek şuırdan değil • 
dir amma bununla Yeni Sabah 
kendisinin •Ufak tefek• liği • 
ni ortaya koyuyor ki, böyle -
sine de •İntakı hak• denir! 

A.ŞEKİP 



, 

!1- ŞUBAT 1940 iKDAM 

3'])]' __ Elll J ~ed J Alman - Sovyet ikti -
Allah aşkına biraz 

gülelim! 

Milli l<o, un
kanunu 

İsveç ral Güstav halka hit~-
sadi anlaşması 

Fakat bunu ben söylemiyo • (Başmakaleden mabat) 

ma 
fBaş tarafı 1 inci su ıfada: 

•Fevkalii..de haller• i de tasrıh ""' 
:mektedir:. 

ben bir beyanname _'!_eşrettı 
i , 'I d 1 Türk - İngiliz ısveç in Fin ere yar ım Fransız pakh 

runı, (Felek) söylüyor, öteden- arta • 
beri gülmesi ve güldürmesi ile yüzünden istihlaki çok cagı 
meşhur olan Bürhan Felek! .. Mu- için, bu yüzde 52-54 nisbetini d.a
maileyh, iki gün önce, (Gülmek ha çoii'aJtmak lazım gelecektır. 

1938 de Alman ... Sovyet tica • ihtiyacı) başlığı ile kendi gazete- reti 
74 

milyon 
70

0 biıı marktı; 

etmemesi mesele oldu 
Stokılv:ılru, 2() (AA) - İsveç l 

Kralı, Nazırlar meclisindeki _:ı, ..... 
yanaıtıru ya.ptıktaıı so""°a. millete j 
hltalben bir beyanname neşret ... 

cniıştir. "'-~ Kral bu beyannaıınede 'lr=u -
metin Finlandiyanın aSkeri ya:r
dım ta 'ell>ini reddetmesini tasvip 
ey !etliğini tekrar ederek diyor 
ki: 1 

Memleketimi dünyayı altüst e
den meş'um harpten miiımıkün ole 
dui1;u kadar dı:şarda bmıkıınıya çıı.
lış:mayı Jmt'1 vıızilfem icabı adde-

~etıçe faikiyeti kahir bir 
düşmana .ka.onşı tııutıeımekte olan 
Fin kardeşler hakkında&:i bü(yülı:: 
takdir V'I! bayranl:ğını ifade eyle
dikten sonra, İsveç'in Fmlandi ... 
7'aya muhtelif suretlerle yardı
ma ça~ fakat Finlandiya-

nın İsıveçden doğrudan doğruya 
ıuıkeri ibir yardıma intizar edemi
yeceğini ibildinnektedir. 

Kral dj.yor ki: . 
Meııe: eyi bir kere daha ~etkilı: 

ettikten sonra şimdiye kadar ta
kiıp ettiğimiz !hattı lhareıketi m.u
lhaıfaza etmekliğimiz IA.zmn geldı
ğine kalbim parçalanarak karar 
verdim. 

Aksi takdirde İsveç, yalnız 
Rusyaya karşı değil a<Vn:i za -
marul.a bil.yük devletlere karı;1 da 
haı1be sürük enmek git.i büyük 
ibir telh.lıkeye maruz kala.bilecek
tir. Bu lllESuliyeti üzeıime ala ... 
mam ve İsveç ıl:>u suretle haribe 
girdjği. talıxl.irde, Finlandiyaya 

ibUıgiin yaıptığı. yardımı da yapa -
mryacaktN'. 

Milletimin beni anlııyacağını ve 
tasvjıp edeceğini iiımit ederiım. 

lngiliz tayyareleri dün 
Heligolandı bombaladı 
Garp cephesinde faaliyet yok 
Londra, 20 (Hususi) - İn,ııiliz kere edilecektir. · 

tayvareleri bugün Heli~anda Bundan baska, bütçe ha.kkın -
b:üoum etmişlerdir. Bu hücumda da t.oµt.an bir rakam verilmiye-
yapılan bomba:rdmıan netiocesin- cektir. Yalnız 'lreferrüa-ta ait ra,. 
.de muhtel!if Alman üsleri okluk- kamm zi.l<redıilecektiır. Bunun 
ı;a ai!n' tahrioo.ta ui?ramıştır. In- iki sebebi va:rdır: Bir kere mas-
giliz tayyareleri saliıınen üs'leri- raıf yekılnları ha;rbin gösterec~ 
ne avdet etmis~di:r. inkiSafa bağlıdır. V12 sonora bu-

- · ·•"" .. n.ku" ş-~•-- '"'""'e bütce mik-Garp oepbesinde eheınmiyetsiı ,.,_ "'.....,,. ...... ~ 
baskın hareketleriı:ıden başka bir 1ann.ı zilı:remıek memleket men-
baıdıise olmadı.ğı bildirilm2ktedir. faat.ıerine ayıkmdır. 

1NGİLTEREN1N HARBlYE Londra, 20 (A.A.) - · B. Eden 
B O T Ç E S 1 dün gece İngi liz Kralı tarafından 

Loodra, 20 (A.A.) - Harlıiye kabul edil!ınıştir. Kral genıe dün 
bütçesi Avam Kamarasında iJ.lı: akşam Harbiye Nazın Sir Oli-
defa olarak gizli celsede mi1za- ver Stanley'i de k.a.bul etmi.;ı-tir. 

~~~---...--~~~ 

MiH~tler Cemiyetine 
tescil ettiriliyor 

Cenevre, 20 - İn~i'. tere ve Tür
kiye, 19 teşrinievvelde 4-nk:mı ... 
da imza edilen Turk ... ln#ıil:ız ... 
Fransız .karş.ılıklı yaııdım paılotı
nı, tescil edilmek ü~ere Millet:er 
Cemiyetine tevdi etırniştir. Bu, sa-

, de •b.ir frormaliteden iharet değil
dir. Çünkü muahede Boğazlar re
j:mine ait Montrö mukaveleııile 
a'.fı.kadardır. 

----<>--

Irak kabinesi 
istifa etti 
IBağıdat, 20 (A.A.) - Nuri pa

şa Said kaıbinesi areee istıfasını 
'Veroni!Ştir. Kral istifayı kaıbul "" 
derek Başvekilden .Yeni kabine
nin tızşekkül üne kadar cari işleri 
Ri}ıımesini rica etmi.stir. 

Ba.ğıdat, 20 (AA) - Yeni ka.
bmeaıiıı bu gece Ra•id Alı L.eyıa
ni <ba!rafınd3'11 teşkil edileceği ha
·ber w.rilmektOOi:r. General Nu
ri SaXl 1938 ·kanıınuevvelinden ... 
bel'i hüJruınetıin başında hulu.nu
yordu. Ceylam evvelce de Baş
velollik ya~ ve 1933 de istifa 
ıetmiştir. 

Fransa Japonyaya hir/ 
nota daha verdi 

sine yazmış olduğu uzunca bir 
yazıda hep gülmekten, güldür ... 1939 da bu yekiın, aradaki mu-
mekten dem vuruyor ve yazının kavelelerc rağmen, çok daha ak 
sonunda herkese: şağı düşmiiştü. 1931 deki en yü -. 

Allahaı;kına bir.ı:z gülelim ya- sek yekunu, ynni 1 milyar 169 
hu! buçuk milyon markı 1940 da bul-

Diye bağırıyordu. İ:vi amma, mak ve geçmek mümkün olabi-
k lecek mi? neye ve kime gülelim? Kos oca 

dünya sahnesinde oynanan şey, Bitaraf mütehassıslar dahi bu-
Molyerin, yahut rahmetli K. Ha- na imkan görmüyorlar. Filvaki, 
Sl'nın, yahutta Sepetçi Ali Rıza- en yüksek :vckiınu.u elde edildiği 
nın o pek meşhur komedilerin - 1931 de Sovyet Rusvanın harici 
den ve şehir tiyatrosunun 0 pek ticareti, 4 milyar marka yalda ... 
maruf eski vodvıiıılerinden biri şıyordu; Sovyet - Alman tıcare-
değil ki, gülelim! · ti de bunun takril..en üçte biri-

Yığit oğlu yiP.it Finlerin hali- ni teşkil ediyordu. Halhuki şim· 
ne mi gülelim? AllaJı etmesin, o dL Sovyet Rus yanın bütün dış 
hale ı?iiıünme-L, fakat iftihar:a ticareti, 1938 de, 1 milyar 332 mil--
ağlanır. Şayet onlann bu haline yon marka düşmüştür. Bu iti ... 
zahiren ağlar görünüp de için iıarıla Alman - Sovyct ticareti 
için gülen varsa o başka.. O mes'- 1931 deki yekunu bulur ve g"" 
eleye rüfailer karışır! çorse, Sovyetlcrin diğer bütün 

Poloııyanın, Çekoslovakyanın devletlerle alış verişi bırakarak 
ha.şiarına geien işlere de gülmek yalnız Almanya ile ticaret mü -
sanırsam kimsenin hatırından badeleıeri yapmalan lizınıg.,lir 
geçemez. Diyeceksiniz ki: ki, buna maddeten imkan yok-

- Canım, bırak şimdi onları tur. 
da bahar geliyor, bahar loi, neş'e, Almanyanın en çok muhtaç ol-
eünbüş gülme, eğlenme mevsi ... duiru maddeler şunlardır: Petrol, 
midir, hatti şair. den1ir, manganez, l<rom, kereste, 
..Giil devri iş eyyaırmdır• pamuk, yün, keten, kenevir, her 
•Zevk ve safa herı,gam:dır!• • çeşit deri, bakır kurşun, kükürt, 
Demiş, onun . için kendimizi pirit, a!üminyom, tntya, kauçuk, 

fİmdiden gülmiye alıştıralım! nikel, tung-sten, fosfatlar, anti -
İyi amma, gelmekte olan gül muvan, kalay, civa, mikadır. 

devrl, dünya için bir (zevk ve sa- Bu saydıjhmız maddelerden 
fa, ı hengii.mı mı olacak, yo1\5a o ba2ıları Alınanyada hlç yoktur. 
zaman, her tarafta mufassal ve Bazılan Almanyanın ihtiyacına 
dört başı mamur bir cengü vcga nishetle, pek az miktarda vardır. 
hengii.nıesi mi kopacak? l\1cs'ele Fakat tutyndan başka_ hiçbiri ih· 
orada... Felek: tiyaca nazaran yüzde 25 den faz. 

_ Allahaşk:ına gülelim yahu! la değildir. 
Diyor, gel gelelim, neye ve Biilasa edersek, sevkulceyşi 

niçin gül«eğiınizi söylemiyor. ham maddeler denilen, sanay; ve Sonra, Feleğin bu yazıyı yaz.DllŞ 
bilhassa harp sanayii bakımın ... olduğu ayni nüshada, bir zaman- dan derece derece lill<umlu 22 

lar, matbuatın en dillerde des-
tan bir güldürücü başısı kesil _ maddeden Almanyada, ihtiyaca 
mi.ş olan bir zat, tutuyor, ken - kiri miktarda yalnız kömiir, nit· 
dinin o harar kadar geniş sütun- ratlar ve potas vardır; dığer 10 

Tokyo, 20 (A.A.) - Fransa Bü- larında okuyucıılarmı, eski za- tanesi hiç yoktur. 8 tanesi de yu-
yillı: eİçisi. Yunnan demir yolu ... manın (Kuru kafa) ve (Kesik karıda söyledığimiz gıbi ıhtiya-
nım Japcın tayyareleri tarafın ... baş) gibi en korkunç hikaycle ... cın yüzde 5 ila 25 j nisbetinde 
dan lıambardnnarum protesto rile güldürmiye çabalıyor. Alla- mevcuttur. 
eden hi'r nota daha verm1stir. haşkına biraz gülelim! Demek Sovyet Rusyaya gelince, bu 

İdam edilecek kolay, fakat bu zamanda: 22 maddeden 3 tanesi (petrol, 
Gı.dı:klaana felek, ben güleıneın! manganez, krom) ihraç edile -

Pa-ris, 20 (AA) - Lille askeri Demek ondan da-ha kolay! Ma· cek kadar vard:r. 4 tanesi de 
mahkemesi Alıııan tebaasından amafih, bütün bu surat ekşite ... (Kömür, demir, potas, mika) 
Clbarles .3-zei>enervi'yi casusluk cek şeyler arasında tek tük gü- kendi illıt.iyacına yetişecek ka -
cümnünde.n dıolayı idama mahkıl.ın lünecek şeylere de rastlanmı ... dar mevcuttur. 8 tanesi de ihti-

1 N et.mi:ştir yor değil; fakat. onlarda devede ı yacm yüzde 25 • 75 wsbetindedir. Ç b a y n o r v e ç . kulak.. Mesela, Avrupada bir dok- ı 5 tanesi de (Kauçuk, tungsten, em er D'u'n gec~kı' yangın torun sun'i kalb yapmıya çalış- anttimRuvand, hdaJay, ktunikel)BS~v -
?; masL .. Halbuki 11yni doktor bir ye usya a a yo r. u .o ... B k" I" -d" kitabında şöyle yazar: nuncuyu Finlandiyadan ele ge-a şve 1 ıne cevap ver 1 Dün gece saat on blre doğru -•Bugün dünyadaki zihin has- çirmek istiyor; bu memlekete 

İngiltere, Altmark vapurunun 
Norveç sularından geçeri< en 
tevkif edilmemesine hayrette .• 

Sultana.hmette Gü!hane parkı iıt- talıkları, bütün öteki hastalık _ taarruzun bir sebebi budur. 
tisafuıdek!i Dar,phane b.imısında }ardan fazladır ve dolup taşan ti- Gıda maddelerine gelince, Al-
ani .bir yangın çıkınıı; ve derhal marhaneler ise, d.ışa.nJarda başı manyanın muhtaç olup da ken-

_,_ · · · tid "'-• do1·--n ve buralara yerleş- di yetiştirdiği ve ~ıdan itlıal büyüyer.,.. cıvara sıra;"l!t ıs a- .,.., ......, 
dını gös1emııişse de yıetişen Be- tirilmiye cidden muhtaç olan sü- ettiği en mühim altı gıda mad-

'""fr ru"l0 •le ka•ıktan artık bir tane- desi, sulh zamanı hesaplarına na· .vo~lu ve Fatih itfai.ve mu ere- ~ • daki -'-'--ti d 
·' ~ sıin.i bile alamıyacak haldedir!• zaran aşağı """"" er e mev· 
lerinin. gayretlEU"iyle yangının Madem ki, öylediz de a müba· cuttur. Fakat harp yüzünden is· 
ıbüy.ümesinre meydan veııilmeden rek doktor, sen ne i•in sun'i be- tihsalatın azalacağını unutma -
SO"ndürül~'•tür. • 

~-. yin yapmıya ka.lknıazsın da tn· mak gerektir: 
bul edaniyeceği 'i>ir vaziyet ih- Yangının henüz nereden ve tup sun'i kallı yapnuya uğraşır- r.avdar : Yüzde 97,4 nispetinde (Baş tarafı 1 inci ıayfadaJ nasıl çııktım 'belli değJse de a~ sın? jşte, günün biricik gülüne- Arpa • 93,4 • 

edeıııi.yecek derecede fena ya ... das eder. lehi ihtimıil kapıcı odalarından cek mevzuu!! Artık i•inlz yok- Bnaday : • 78,5 • '~""'··-""-- -'""'·yet _.....,;..._ İngiliz h•~ ~eri Noıveç , -
pilmış 

0

"-'...,; wzu.u.ı ~ ~ - " J:lirindeki ateşten Ç>klığı zanne- sa aziz okuyucularım, (Felek) le Yag-lı m. : • 45 • ...,.... mal<.amatmm üç red cevaibından 

Hdbuki şim:ii öğreniyoruız .ki, ooııradır ki harekele geçmişler ... dilmek;tedir. karşı karşıya geçip · alln buna YM':.mırurta : : 1:,,54 : 
Nolıveç rınakama.tı Altımark'ı h.iı; dir. Eğer boylre hareket etme- iHas:ır ımirkt.arı henüz ibyin edi~ kahkahayı? 
bir' muaıyeneye tabi tıııt;namı.şlar- ımiş oOsalardı Mt:maırk J:3ilf!isinin ,..,, ...... ;.lir. OSMAN CEMAL KAYGILI Diğer yiytteklerden patatesj 

Almanyaya doğru hlç müşkiililt şeker, liihana gibi iri sebzeler, dırÖınf>erlayn Nıoweç tezini şöy- görmeksizin yoluna devam etme- Q' il ve ba;ı;ı eller yüzde 95-100 .Us -

le .=:ıi
1

::=barp gemisidir =~~eç tarafından müsaade Ef~' X , - ~ ~ m'~ ::7;:d~i=~d~~~::;:7Jz~!e 9;': 
ve Aman devletinin bayrağını Lcındra, 20 (A.A.) _ İngiliz ~ :;; iii ~ [;!; 94, nisuctinde mevcuttur. Ot yüz. 
taşımaktadır. Bu şerait altmda ı:esmi roalhfi;Jeri, Norveç ve In- de 10 eksikti:r. Süt yüzde 80, t"" 
ınl?llk.ı'ır gemi cebren muaıyeııeye ,gil.tere ihükı'.ımellerilı.in Altmark ~On hadiselerin yaptığı değişiklikler reyağı, peynir yüzde 70, domuz 
ıtfıAıi tutıılaımacz. ve şu mukabele- lharuses:iry le ortaya ç>kan mesele- yağlan yüzde 60 - G9 vardır. Pi-
de l;ulunmustur:. yi tetki:k etmekte ıolrduklannı ıbil- Finlandiyadaki muharebenin mesi hadiseleri yekdiğerini takip rinç, kakao ve diğer müstemleke 

<Bu böyJıe de olsa, mademki diriyorlar. son safhalan şimal ve şimali edmilird.i. maddeleri ise yüzde yüz 'yoktur. 
Altma-rk Bergen'de N&lrveç ka- Bununla ~r İngiliz bükü- gBl'hi Avrupaya şimdiki harbin Ancak, bazı siyaset adainlerı- Almanya, haııbi idame edebil-
ra sularında te~izini ~ metinin İrııııiliz esirlerin.in iade- '\'ayılması tehlikelerini göster - nın ve mahfillerinin isteklerine mek için şiddetle muhtaç olduğu 
tu". N<>rveçin bitaraflığı :!hl.il e- si lhalokırıda Norveç tarafından m1ye başlamış, müttefiklerin fi.. ra,.~en, Londra, Pııris hükiimet- şeylerden bir kısmını Sovyet 
ıdil'mi:;tir. Norıveıçin deriıal geınıye yapılan ~alelıi deıılıal nıxldettiği Ji yardımlan keyfiyeti Fransada Jetinin muhtelif sebeplerden do- Rusyedan tüarik edebilecek, fa-
mulıt.elit bir Alman - Norveç mıu- ka•ydedilnıektedir. M. Pertinaks ve İngfüerede H - layı Sovyetlerle muharebeye baş- kat bir kısmını cdemiy«ektir, 
haiao:a kıt'ası. ikame etmesi la- Lond:rıadan ·bilüirildıiğine göre, bık Harbiye Nazırı Sir Hore B"" laıı.ınasını f"G'dalı g.ilrmedikleri Çünkü L11nlar da Sovyet Rusya-
aımı;elirdi. Bu suretle genıii:!e e- NIDrV'eçin vamesi, Alman vapu- lişa ve taraftarlarınca ısrarla ile- anlaşıliyor. İsveç Hariciye Naı:.ı- da ya hiç yo!."iur, ya az vardır, 
sir oluıp olmaıdığının a:raştınlma- iıınun ciddi 'bir suretle tetJrikin,. ri sürülmüş, Paris, Loııdrııdaki nndan sonra kralm dahi beyan- yahut da ancak kendi ihtiyaçla ... sı imlkanı hfısııl. olu.rdu. Ni>rveç denSaııra, içinde silfilı ve-esir bu- kabineler, harp hükfuııetleri da- namesinin açık, kat'i ifadeleri, nna yetişecek kadar mevcuttur. 
mellılr vapurda esir olduğunu lunduğunu görerek tevlkif etmek hi ayni keyfiyeti tetkike başla - Norveç kabinesinin müspet ha- Yapılan hesaplara göre, Sovyet Lı·:mediın"; ,..,,.,,,_ eıı;.,...r. Fakat . -·-ı--·'· k . F'ııl di h 
., · ,. __ ,........ ... ,_ idı. ......_..... re etler~ ı an Ya arbi ve- Rusyanın, Almanyaya verebile-
böwle bir araştırma yı>pSaydı i:ıu- Norveçi.n kara sularmdak; Al- silcsi, herhangi İlkibeti n<ıticesin- ceği petrol, azaınl, 1,200,000 ton-
nu öıtrerurd.L man Altmark vapurunda me! ... de dahi bu iki bitaraf devletin dur. Halbuki' Almanyanın harp i-

E.sasen tıunda.ıı. dört hafta ev- Ad lige Vekili knf bulunan soo kadar esir ın- :nıutıak olarak bitaraf!ıkıannı çinde sa"'dan soldan tedarik e-
'Vel İrı,giliz !hült.Urrıeti AJtmark va- gi.liz bahriyelisi.Un, İııgilterenin muhafaza kararlarından ayrıl ... debil~ bütün petrolleri al -
puru ha.kıkında bir rapor neşret- (Baş tarııfı l inci :ıııyfadtı) harp sefinelerinden birisi vası ... mıyacaklannJ ispat eylemiştir. ılıktan sonra, 7 milyon petrole nuı ve bu rapor bütün ga-zete ... re heyeti azalarını kabul buyur- tasile kurtanlmasından çıkan ha- Paristchi Finlandiyalı bir mü ... daha .ihtiyacı vardır. 7 milyon ne-
lerde çılı:roı:ştır. Maııkiır ~rda muşlardır. İzmirden i!ti.baren Ad- dise, ayni tehlikeyi yeni bir saf- messilin son beyanatı, Finl:ındi- rede, 1,200,000 ton nerede? 
Altro!l'l"k v~uru:nda ~iz esir- liye Vekili ile g.e.len Parli mü- ha'•a getinniş, büyiitıııüştür. ya harhfae İnPlikere, Fransa hü- Sovvet Rusyanıu Alınanyaya 
ler lbu'undui1;u kaydolunmuştur. feıtf.işi Galip Bahtiyar Göker Par. Harbin şimal, şimali garbi Av- kiunetlerinin Tesmi ınüdahıılele- verebileceği madılelerin bir de 
Bu rıııııordan sonra nasıl olur <ta ~a•·a sirayeti, İnO'İltere ve Fran b hl l nakli mes'elesı' v·-"'ır ki, o da "-"·'-"-et' rd · ol- ti ve Haılkevi iızalarrnı Fıethi Ok- ·-r , rinin a s mevzuu o amıyaca • ""' Noııyeç • .U..Uiln 

1 

varpudd. a esır · yara takdim etmist.i:r. Miileak:i- sa hükfunetlcriniıı Sovyetlerle ihnı isnat edecek kuvvetli bir de- Scvyet münakale vasıtaJannw duğunu bilmediği i ıasını 1 

en resmen, filen muharebeye başla· b · ı ı · ·· · d ,.;;.~bilır· . iben Vekil HaUt:evini ziyat"ret et- )ildir. Harbin oy ece yayılma ... iyi iş emcmesı yuzıin en aynca v~
0 

malannı intaç eyler. Bu suretle bu"yük' gu"-1ük' ler ihdas ed~ek ... N •----t ••-an Jli miş ve Vali konaiıında Vali tara- k d k sının, Almanya ve Sovyetlerin .., ~~ 
o.rveç !llla'"""""' ı., """'' ... ge•ek mezkur mınta a ıı, gere ... dalı' h t• afi! tır' ve etmektedır" . ...... _ fından verilen o"~le yemıemn.de • ı aya ı men aleyhine o-losunun Narveç karasW4Lını na- " .. ~ s.e cenup ve cenubu şarki Avru-

ıı.ıl kullandıi(ına tamamile biga- bulwımuşlardır. tJada yine Almanyanın Sovyet- lacağına ~üphe edileme"L. Sovyet Rusya, 1939 yılında inı-
lım 

b Şu suretle diyebiliriz ki, Fin~ zalanan müteaddit anl.aşmalara ne ka ıştır. lcrle müştereken harekete aş- lan dımI Al b h t-~ınz· bük' :· ...... ~m· ın· müta.lıea- y • B ) H • • diyaya yar ıır, boradaki rağmen, manyaya, eş arp 
"""" "1ll<'• enı u gar arıcı. lanıalanna, müttefik devletlerin .. d "h' "k•--' 1 

Sl şudur ki, Alman harp gemisi- Akdcrırizden başlıyarak Karade- muharebe, malUın seyrini tak.ip ayı oıçm e, mu un mı ''""'a ya -
nin geçmesine itiraz etmiyen Nar- ye Nazırı Sofyada nizde harekete geçmelerine yol edecek, muharebe bu yüzden yu- nız ~amE~ ve hı~lmba~ v:r~:; 
ve

0 Başvekili B. Koh tun hattı ha- sık 1ı:rar kanda kaydettiğimiz d
1
g· er ının- miştir. ger, aynı vazıye ' 

' Sofya, 20 (A.A.) - Yeni Ha- açar, son haftalarda ça te - da da devam ederse, Alman • 

beslemesi kağıt üzerinde kala -
caktır. 

Dii(er taraftan Alman sanayii
ııin de, Sovyetlere vadedilen si
lah ve makineleri, sanayl ma ... 
mulfitını vcrebitcceği şüp1 :.,,·ü -
dir. Çünkü, Almanyanın karşı
sında ln,;ltcre ve Fr.uısa harp 
endüstrileri ile ba•ta Amerika 
olmak üzere, bütün dünya sa ... 
nayii vardır. Bu malzeme har
binde, yalnız başına bunlarla b~
şa cıkabilmek için, Almanya bu
tün sanayiini, kendi besaoına ~· 
l.ıştırmak m«buriyetindedir. 

Bülasa, Almanya ile Sovyet 
Rusya arasındaki ik.tısadi anlaş
manın vereceği neticeleri, bize 
zaman gösterecektir. Alman • 
larla Rusların nikbin ümitleri 
mi tahakkuk edecek, yoksa İngi
lizlerle Fransızların ve bazı bita
raflarm yanlıkları aleyhte ve 
bedbin hesaplar mı doğru çıka
cak? Bunu, 1940 ın önümüzdeki 
ayıarı ~ıkça meydana çıkara -
cakıır. 

ABİDİN DAVER 

4 So~yet fırkası 
(Başta.rafı 1 incide) 

pek zaifti, her Finlandiyalının 
yaresi uçmuş ve bunlardan 20 si 
dtişürülınıüştrür. 

Maresal Man'\ertıeiım'in teşeıb
ibüı;ü üzerine Fin çocukları ve 
gençleri ziraatle meşgul o!acak
lardır. Kız ve erJ<ek olmak üzere 
yaşları !\ ıle 17 arasında o. an tak
riben 150 !hin Fin çrocuğu içın 
ıl:>ır nevi sefenbenlik ilan edil -
miştir. 

Stnkhıolm . 20 (A.A.) - Finlan
diy&•ya gıdccek İsveç ,g'ÖnÜ·.lüleri 
"""1<ıliıtı reisı ile İsveç'in rmürla
haJesi taraftarı lıirçok 'kimseler 
İsveç !!enet.itine h1tall>en bior l>e
yanna.me neşrederek mağlüibiye
ti İsveç içın ıbüvüJc lbir tehlike 
teşki. edeceı. olan Fin ordusu za
yia1ının taımamlanmasını istem* 
lerdir. 

Beyannamede !hüıkı'.iımet Isveç·e 
ya'?Li!ı yardımı artırmağa da ... 
vet edil!ıneMedir. 

Londra, 20 (A.A.) - Helsinki
den ııelen haıberlere "öre Fin -
landiva.ılar Kuhrnoda 54 üncü 
.3ovyet Fırkasını inıh.izama uğ ... 
ratımıstır. Bu muvaifakıyeiten 
sonra Finlandiyahlar Mannerbe
im :hattına takvive kuvrvetleri 
.<ıöndereıbilınişlerdir, 

Kare:i Berzahında Finlandiya
lılar veni mevzilere çakilm~Ier
dir. 

iBUıgÜn mevzuubahis o.lan şey 
Mannel1heinn ıhattının gösterece
j(i mukavemetitir. Çün'kü bu hat
tı müdarfaa eden Finlandiya kuv
vetlerinin Rus fırka arı 1arafın
dan arkadan çevrilebilmesi teh
likesi ortada kallcrnıştır. 

Türk - Sovyet 
(Bll§larafı 1 incide) 

dair İstanlbul ma.hrecile bil' ha
ber yaymı.ş,ır. 

Tass Ajansı bu halberi uydur
ma ve mararzi tavsif eylemiye sa
Iaıh~ettardır . 

a - Umumi veya kısmi sefer
lberlik. 

lb - Deovleıtin ibir haı1be girme
si ıJıtiıma.h. 

c - Türkiye Cumhuriyetini de 
aliukalandırau yaıbancı devlc-Ller 
arasında harp hali. 

Kanunun jki.ıı.cj ıınad:desine na. 
zaran Vekiller Heyeıı tu fev ka
lıirde ha.Jeı·in zuhuruna bınaen, 
bu kanunla okendısıne verilen va. 
zife ve sal.i.ıb.eyeUeruı ifa ve is
tiımaline lll2um hiı.,;ıJ olduğunu 
görunce deri:ıal kanunun tati:ıi ... 
.kına rbaşL')larak .keyfiyeti ııaıı ve 
Büyük Millet MecLsine arzeder. 

Bu kanun omu.c.wbince, rhükümet 
liizuıın görıirse, halkın ve milli 
ıınüda:faanın kal'i intiyacı o an za. 
ruri maddelerin isıihi:ik mJ<\a
nnı tayin ve tahdid eaelb.lecEJK -
ili. Hükumet tensip eıtığı tıca
ret müeı;seselerim ve ticaret oir· 
l!iklerini kredi, döv;z "" akredi
tif ile .teçhiz ederek bu mlJesse ... 
seleri zaruri maddelerden mem
lekette stok ya'lllllıya mecbur kı
laıbilecektir. 

Kanunda iilıtikiira ıınaru olacak 
çok esaslı hükumler de vardır. 
Hill.ümet dahilde lüzum gör ... 
düğü ımaddelerin au:.nıı fıauarı
nı, c.ins~er.ı.nı, nevılenn.i ve vasıf
larını tesbit edecek, yürl ıkur~ -
<tan faızla alış verışlerdeıı müşte
rinin talebi üzerine satıcı fa.ura 
verın~·11 e m.eobur olacaktır. 

Hükilroet llıu kan unla alınan~ 
oldu-ğu sa.Jahıyete istınaden ka
nunun lüızuıın ,ı:ördü~u hütküm
lerini taılbik edece.k.ır. Rnaena
leyıh yukarıya hu asasını kayaet
tik;miz hü.kiı.mlerin şimdiden 
tAtlbikına rbaşıa.runı..ş değıkiır. 

Yakın Şark 
(Bll§tarafı l incide) 

Sovyet taarruzu üzerine, Türk -
Fransız ... l.nıgi!ız Paktının ve bin
netice İl1:g'İliz ... Mısır muahedesi
nin tatıbik mevkiine .b."'Onıınasın
dan hasıl o:acak vaziyet iza.h e
dııdıkten sonra,. İtalyanın Bol ... 
şevizm rtoh u.ın.larının AMenız su
lar.na bulaşmasına müsaade ed"" 
miyeceği yazılıyor. 

Bu varı resmi gazetenin yaz -
&klarına bakı,ırsa, Italya, der -
hal müstevlinin onüne dıkile -
cektir. Böyle bır .ı:iııımal tak.di ... 
rinde İtalya, Ak.denizin şarkında 
İıııgiltere ile Fransanınkine ben
zer ıbir sefere girişecek tabii bir 
te<ıaıiüt i.e rb.u iki devletin yanında 
yer alacakıtır. Esasen hu teşrd<l 
mesai, tariılı.i.n tekerrüründ. • : baş 
ka bırşey olanuyacaktır. Kının 
ihat1bi hatırlanladır. 

Şirndıki İtalyan siyasetinin vas
fı, Bolşevik aleyhtarlığıdır. İşte 
İtalya bu görüş zaviyesinden, Mı
sır, Tür.kzye ve Romanya ile an
laşına.kta ımenfaat grörü:Yor. 

İtalıya, Avrupai ya.kın şark.ta 
muhtemel lbir harekete girişmek 
için adını atar gibi görünmekte
dir. İtalcya, C1lğrafi vaziyetinin ve 
tariliinin icaplarına tel>aiyet edi
yur. Bütün yak.:.n şark· nııntakası, 
kendisini azami derec.ede aıa ... 
kadar ediyor. 

~lu Ajansının notu: 
Anadolu Ajansı, .Anlkara ma

bafilinin de Tass'ın l!ıu tekziıl>ine 
iştirak etti.ı'Uni istihlıar ey !emiş.
tir. 

1 Üsküdarda bir 
· facia 

İngiliz donanması 
(Baş tarafı l inci aa11fad.a) 

on uhı1>emeldi.r. 
!Madr>t, 20 (A.A.) - 1114 toni

latoluk el!l'.i Yunan vapuru, Fiu
ister rburn.unun 60 mil açıkların
da bir Alınan denizaltı gemjsj 
tarafından fcqr.pillenmiştir. Elli 
vaouru kömür yükl:ii olarak 1n
,;Jtereden Yunanistru:a_ d~ek
tedir. Geminin 26 kişiıllık müret
tebatı kurtarılmı.shr. 

.Madrit, 20 (A.A.) - İspanyol 
Ajansının bilıdiıxiiğine göre, 2140 
tonluk Banderas ismindeki Da
nimarka vapuru Villano burnu
na 10 lcilnmetre mesafedoe bulu
nurken bir iştial nE'tice.sinde 
ll'V\<elki gün birdenhire ba~
ıtır. Geminin 29 k4;ilik müret
ıtebatından 22 si bo~tur. 

Londra, 20 (A.A.) -Şimali At
la.not.i:kte biır Alman !ah telbahiri 
tara.tından torµillereı:ıek ikiyıe 
avımlan petml. ııatnisiıı:in 6.022 

tanluk 1mperial o.Ld$ anla
sılmı.ştır. 

Londıra, 20 (A.A.) - 12 A1onıın 
ıbaınbardınıan tayyaresinıin dün 
şimal denizinde bir bal.ı:kçı gemisi 
gruounu mitralyöz ateşi alt~a 
alıdıj!ı. haber verilmektedir. Bır 
İnı!iltt harp ~isiniıı Mdise ma
halline gitmesi üzerine Alman 
tayyarelieri uzaklaşmışlardır. 

(Baştarafı l incide) 

enkazının söndiixiümesine uğraş
mısllarorr. 

Fakat ıbu aratla içoeridre bir in
san bulunduğu görühnüş ve an
cak ateş söndürüldükten som-a 
:vaııar a:k ölen bu adamın cesedi 
dışarı çııkarılah ihnist.ir. 

Kü.çük ve Yüksek bir pencere
sinden baska hlç bir tarafında de
lik bu!unmıyan bu harap hamam 
ıodaııına küfeci olduğu anlaş.lan 
adamın yaıtıınak maksad• y Jı.o gır
diği teshii olunmuştur. 

Ve yapılan tahkikat neticesin
de cesedin hüviyeti anlaşılmış 
ve bu.nun .birkaç senedenberi Is
tanhulda küfocili.k yaparak f!!e
çinen Zonguldagın Divrık ka
zasından 311 doğumlu Hüseyill 
oğlu Karun olduğu anlaşılını.ş
tır. 

Kazını ibirkaç akşamdan beri bu 
harabede yatmıya başlamış ve 
yanına aldığı kömürleri iQC:ride 
yakarak yatmış ve u~ya kal
ıını.ştır. Kömürlerin •Yl vrumıa -
ması d<>la.YlSile heı· tarafı kapalı. 
olan haıraıl:ıe sür'atie zehirle dol
mıı§, zavallı adam tatlı uyku
sun<la zehirlenerek ölmüştür. 

Küçük ve havasız odada ya
nan ateşlerden bir kıvılcnn da 
Kii.zmı.ın ütünde yattığı. otlan 
tutuşturmuş ve bu suretle Kazım 
feci bir şekilde yarumıstır. 

mketi b"taraf karasularının Al- . !anan Kafkasya, İran yoluyla takalara sirayet eylemiyecek ... Sovyet iktısadi anlaşması ve Sav-
man filosu tarafından suiistimal riciye Nazırı lvan Popof, evvel- Musnl petrollerine, lraka, Hin- tir. yet Rnsyanın Almanyayı ham 

----~e~tın~1~e~sinı~· ~.m~~eşru~·~.ktl~~ar~k~en~~b~u~, :İn:~· ~oe~o~rt.a~~e.J.~~Çl·~,~bu~lund.u~!.;i1;u~~Bı!l'!!!,ıır~a-d-~~d.is~·~ı~a~n~a~d§o~ğru§;~h~a~r~b~in~g~e§n§i~~l§e;;;-;=:=:::;;;;::=HAl~=-MİT====NUR:;;;;;;;;;;İ;;::;m;;;:;MAK;:,;;:;;;::::"'-_ıımadde ve oe.rzak bakımlarından • Ut.ere hükı'.ı:ıneıtinin .kat'iyen .k:a.- dan bugün Sofyaya ııelmiştir. 
Bu aıkınm hasara ve insanca 

zayiata seıbep ol'uıı ohnadığı ma
lfim ~kiir. 

Dün, vak'a mahalline gelen Üs
küdar Adliye doktoru cesedi mu
ayene etmiş ve tahkikat netice
lendiği için defnine izin vermiş.
tir. 

• 
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llAYPA-C 

Frulver, Şlpr1 Skandal, Ya&emln, LeyrAk 
5 Beher çfçejll, Krep datin, Suar dö Par.. 

Revdor, Men•kt• kokulu 

J.IAZRETI 

MUHAMM T 
Ya.zan: Ziya ~akir Tefrika: 152 

Ebu Bekir, gayet sakin ve mülô
yim bir tavırla söze girişti. 

Bu sırotla, (Mekkc) illerden 
biri koşa .koı;a Ebu Bekir ile Ö
merin yanma ııekli: 

- Burada, ne duruyorsunuz, 
Beni Sad so!~ (H.ali!e) in
tihap ediyorlar. 

Dedi. 
Ebu Bekir ~ Ölner, o tara.fa 

dci!nı kOjŞinıyıı ibaşladıl111'. Yolda, 
(Evs) ka.bilesi reisi (Esseyd) e 
:rastlad.lhır. Onu da ~ 
a.ldılar. Nefes ne fule, Beni sad 
sofasına vaııfı.lar. 

Bu SU'8da, (Hazrec) kabilesinin 
rejsi (Übade) - bast.alrlrtan ve 
ihtiyarlı:ktan - gayet zayı! ,...sıe 
bir mrtuık sövlüyordu. Gür sesli 
birllıi de, onun seslerini halka tek
rar ediyordu. 

IDbu Bekir ile amadaıılan orır 
ya ıı;eldi'klıeri zaman, Übadle, 
nu:tılruna şöy)eee devam eyJiyOl'
du: 

- Ey e:ıısar cemaati_ Ey Medi
aeiller! .. tsıaın dinine hizmet 
rıoktasınWın, hic bir kııvi.m, hiç 
bir kabile, sizin ııösterdi~ fe
dadr.aıilı.ğa yakla.şam~tır. Rı>
adüllab, kmdi kavim ve kabile
Q.ne bile islam.iyeti kabul ettir -
m~n Aciz kalarak nihayet, si
ziıı aranou:a hicretıe mecbur ka.l
zıuşt:ır ... Resu1Ullahın diişmaıtla
rile, siz harp ettiniz, o düşman.lara 
ııaJ:.lıe ralarak, islamiveti bu· 
ııü.ııokü şerefli ımevkie getirdiniz .. ı 
iRc9uluUah, lıcr vesile ile sizdro 
ilıoşnutluk getirdi. Dığer ka
vim ve .k.abilıeler<l~n ziyade sizi 
medıhüsena ettL Buna binaen şım
di, ResuJülfaha (hili.fet) ve (müır 
liimanlara emanet) sizin aaıkkınız
dır. 

Diyoırdıı-
Übad:.ciıı bu sözleri üzerine o

nwl.a bulumın (Ha2reclılu), be>
;reca.nl.a.ndıJ.ar: 

- Ya Saad!_ Çok d$u söy
lüyorsun. Hi.l'iıfet ve emarE't, bi· 
zim .lıakkınuulır. Biz bu ha.k.ta.n 
iııti!ade ediyoruz ve seni, (Hali
fe) intihap ediyoru.z.. Allah, mu
vaUak eyktiİn. 

Diye, bağırnuya başladılar. 
Faka.t, bu bağrışmalar arasında, 

derhal bir takım J.tiraz sada1arı 
yüliseJdj; 

- Hayır!.. Hllimiyeıt, hiç bir 
ııaıı:ın (H~ilere) verilemez. 
Biz, onların tahaık.kü:müne girme
yiz. Tekrar siliı.ha sarılır, muha
lıefet.e g:~eriz. 
Bunları söy liyenler de, (Evs) 

lilerd. 
.Medinenin bu i.ki ka'bilesi, eııel

denberi bil'ibiTine düşmandı. An
cak, islamiyeti kabul -ettJ<lıcrin
den sonra, Resulü Ekrem Efen
dimizin gayreti ile ban.,<:mışlar
dı. İşte şimdi, (Resulullah) he
nüz ölüm döşeğinde iken gene 
biri.birinden aynhyorlaı·dı. Ve 
hiç şüphesiz ki, yarın da silalıla
nna sarılacaJı:lar, gene kanlı 
muıltatelekıce bıışlıyacaklard.ı. 

(ômer), bu müna.kıw;aya daya
namadı. Büyülı: bir hiddetle or-
1aya atıldı. Bir eli, kılıcının kab· 
ızasında olarak: 

- Halife intihabı ba:k.kı, ya.lınız -

~ z~mı, -i tekrar 
yıil< • ~idi : 

" 'l., " Yarın çilinj(ir ge-
tiıhp ;oçtınrsın12, şlmdi uğraş -
mıya valo!im }"Ult ... 

Haron ve Hslit derin İJ"ll nc
fes aldılar ve aJdan<iıl:J3rı ~·er
den çıktılar. 

Zevk si=an: 
- Artık tch'i.ke kalmadı, de

nı. Şhndı sc:iı<:stçe ve JaırkU&uz.. 
u harakM edebiliriz. 

Haron bun lan söy lerlılcten son
ra c;_r~ saıonun11 aç lan l<a· 
pırur ıki tarafm<lJ.lti duvara a-
11 halı....m:!an 'birine yak l:ıı;tı. 
Bu halılarır iJı de aıy,Ji iimek· 
te ldı. 
Haro~ Bab ıt sal'1l vı e.a:rarına 

derin vukufouu ana maktan zevk 
dnyar ı;rlbi tekrar ve hn!il sesle J 
wılcnuy.ı başladı: 

size rr~ verildi.. Bunda, başka 
m;isliimanların da haıkkı yok 
mu?. 

Diye ba~mıya ba'iladı. 
Vaziyet o kadar nazile Vi! fi.er

gin idt iti, en kiic;ü.k :bir h&rEÜ<et, 
en büyük bir fewret hwıule j!!e'li- j' 
..ebilirdi ... Si.ırirlerine ve iradesi
ne ıtaına.miyle hiı.ktnı. olan (Ehu l 
Bekir), bu n;ıühiin ~lenin hid
det ve şiddetle halledeıniyecejtini 
anladıb ic;in. kolundan tuwak ı 
derhal (Ömer) i ııerf çekti. Der
hal yüksek bir vere çıkaorak, ei ı 

Jıarekctl.eJ.'ivle 'halkı süklına da· ı 
voe>l etti. 

Kavim w kabilıe g&yreti ile Jıe.. 
yecan lananlıır, (Ebu Bekir) in 
ibu hankrtini ı<öıiince sustular. 
Resulü Ekrem Efendimizin, çok 
kıymet ve ehemmiyet verdit; bu 
zatı dinlemiye hazırlandılar. 

Ebu B'kir, g&~·et sakin ve mü
layim bır tavırla söze girişti. Ev· 
vela Resulü Ekrem Efendimizin 
ııairlığında hutbeye başladığı gıbi, 
Allaha ha:mdü.;eruı etti. 

Ebu Bek.irin bu sı.ıretlıe sö:ııe 
iı~laı:ıası, halkı şaşırttı. Herkes, 
Resulü Ekrem Ettndimlzi hatır
ladı. Ortalığı, derhal derin bir 
süklın kaptadı. 

Ebu Bekir, zekiu;ı sayesinde. bu 
ilk muvaffaJuyeti kazandıktan 
sonra, söre gir~ti. Ve Resu.lul
lahıh hitap tarzlaı:mı 3mllan~ak, 
şövleee devam etti: 

- Ev Nas!. Cenabı Hak, sevgili 
Resulüne ve oll'Ull .:nukaddes d:nıne 
yardmı için, sizi iı>tihap etti.. Re
sulullaha, çok yardım gösterdi· 
niz. Hiç bir :fedakarlıktan çeklıı
medizı iz .. Buruı bina"""' iddia etti
ğiniz şerefli mevkllıı, tamamiyle 
clılis:niz. Buna, hiç blrimiz, iti
raz el.meyiz.. Ancak şu var ki, 
(emaret) bahsinde, yanlış di4;i>
nüyorsunuz.. Bilin vıe agah olun 
kL. (Kureyş) kabilesi, hasep ve 
nesep itibarile, bütün k1'vllı1 ve 
kabilelerden şeıo;.!l1dir.. Bütün 
Arap -kabileleri, bu kabilıeyi ken
dilerinden üstün hllirkr. Ve hiç 
bir hususla bu kabile ile reka· 
beti, akıll.anndan gıeçirmezler, 
Buna binaen, (emfü..,~) hakkını 
bize veriniz. fcra hakkını da siz 
muhafaza edini.z. i j".ı:.-imizi, 
(meşveret) ile yaparız. Hiç 
bir meşveretten de sizi )(eri 
bırokmayız.. Ve sizin reyleJ".nizi 
almadıkça, hiç bir iş yapmayız. 

Deyiı:ı. sükut dti. 
(Ömer), gene sabredemedi. Ebu 

Bekirin sözl..-ine bazı şeyler ila
v~ etmiş ohnamak için, ruıun ya
nına ~!erek: 

- Resulü Ekrem. hasta men 
sizi ·bize vasiyet etti. Eğcr hi
lafetin size intikal etmesini i;;te
o;eydi, size bizi va.•i.Yet e<kordi. 

Dedi. 
(Arkll.!ı var) 

AÇIK MUHABERE: 
(Kolriinr< - A. K. imZ&!!ı mektup 

gönderen zata) büvük ve ilmi 
bir vukuf ile y'14llmL• olan mek- ı 
tubıınuııdan mfü11.of:d oldum. 
.Alikanıza, teı;E'kkıir ederim. \ 

z. Ş. 

Tefrika : 150 --- -
-Bu bi7b>riııe benziyen lu.lı

lar ç.;fl olu.a.k Hind.oetan Kralı 
tarafından Harunürreşide hediye 
Jıijıııderilı:i&r. Harun onların tı.ı>
kl6ınıoı keı-.di idaresi att.ında o
lan Arabistaooa da yapılınasını 
t>ınretti. Bu iş Şanıdaki halı us
talar:.na havale edıJdi. l:ki 6cne 
geceli ı:ündüzlü bi.r çalışmadan 
sonra bun ıırın ııyn: bir çift halı 
ya-pıkl Haife bu ha!ılann dör • 
dünü ı..c kız karde:;ı Aftılo:ıs~nln 

'cl>ı Ue ona verd• Burada, du
•.ırda ge!"t. ~Wı bu halı..:ırı. dl· 
ğer ııtisi bu duvarın ankas.naa ve 
ik' halı sırt sırta getinlmek su
ret.le hialaııdırJara:ı< asım~ -
t.r. 

Hal.t, Ha.onun böyle ve en 
m · im bir anda bı. b.ılı hikiıye
sinı an .3tmı.va sarfctt ği uıun za
m.ından sınlrlenm,,. vıı 

JXDAM 

AN i T ES i R 
DALGA uzum.ucu .

1 

'i'A.Q. ıt,4' -. lllK il& 14 &w. 
r.A.P. 31,11 m. HiS &... ti ll:w. 

ıtH-. Ulll:a. lHJLW, 

21 Şubat Çarşamba 
12.30 p...,gr:ım ve memleket 

sa..ı.t ayarı, 12.35 Ajanı; ve metc
aroloji haberleri., 12.50 Türk mü
zığı: (pi.), 13.30/14.- Müzik: Kü
çül< crk.estra (Şef: Nec:p Aşkın) 
1 - Karl Föderi: Viyana şa;.ikısı, 
2 - Franz Leh.ar: Eva operetinin 
uvertürü. 3 - Paul Linclre: Tö
ren uvertiiırü, 4 - Er.nst Ai'rilld: 
!Melodi, 5 - Rudolf Pehın: Vels. 
18.- Program ve memleket saat 
ayarı, 18.06 Türk müziği: Fasıl 
heyeti., 18.55 Sel"best oaat, 19.10 
iMem.lekct saat .ayan, Ajans ve 
lMeteorol1>ji haberleri, 19.30 Türk 
!Müziği: Piyasa .şar.k.ılıırı, Çalan
lar: Hallı Dernıan, Şerif 1<,1.i, 
Hasan Gü.r, Hamdi Tokay, Oku
yanlar: Sadi Hoşses, Safiye To
'kay., 20.15 Koıı.u.~ma (dış poli.ti- • 
ka hadiseleri), 20.30 TEMSİL: 
Bir ceviz hikayesi, Yazan: Vahi 
Öz. 21.- Serbest saat, 21.
Serllest sa-at, 21.10 Konu$ltıQ (haf
ta hık posta lı:uıtusu), 21.30 Müzilı:; 
Riyaseticwnhur bandosu (Şef: 
İhsan Kil.nçer), 1 - Gustave 
Colin: Marş. 2 - Franz Lehar: 
Çıııan a.şkı (vals), 3 - Gahriel 
Pares: Kc:nser Pol~i, 4 - Mas
cagni: Amı.ca operasından ııalbk.
sivon. 22.15 !Memleket saat aya
rı, Ajans haberleri; Ziraat, e&
bam - :ta:bvilat, kambiyo - nukut 
borsası, (fiya't), 22.35 Müzik: 

ZAYİ - Ma;ıı; cüdanıını zayi 
ettim. Yeııisiı» çıkıır.acağnndan 
hükmü yok.tur. 

Cazbant (pl.). 23.25/23.30 Yarın
ıld program ve kapanış. 

Maarif idare memuru sabıkı 
AHMET ÔZENCl 

İmtiy .. z sahibi ve Neşriyat Di· 
rektörü: E. İZZET. Basıl~ı yer: 

SON TELGRAF Bnsı.mevi 

Gayri Menkul Satış İlanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 

Bay Hasanın 12785 hesap No.sile Sandığımızdan aldıj!ı (400) li
rava .karşı birinci derecede "ipotek edip vadesinde borcunu verme· 
diği.nden hakkında yapilan ta.itip üzerine 3202. No. lı kanunun 46 
ncı maddesinin matufu 40 ıncı maddeıruı.. göre satıbnası lcabeden 
Anadoluhisannda Göksu nıevkünde Kandilli caddesinde eski 7, 7 
Mü. Yeni 13/15 No.lı kirgir ve odalı dük.kan olan bir hamamın 
tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırnııya konmuştur. Satış 
tapu sicil kaydına fi.öre yapılmaktadır. Arttırınıva ,ıı;irmt'k istiyen 
(70) llia pey akçesi verecektir. Milli Bankalarımızdan birinin temi
nat meJdubu da kabul o:iıınur. Birikll.11< bütün verııi•erlc Belediye re
simleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tell.füye rüsumu bore
hıya aittir. Arttırma şartnamesi 20/2/940 tarihinden itibaren tet
kik etmclı: lstiyenlere Sandık Hukuk i.!;leri seivisinde açık bulun
durulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat da şartname
de ve takip dosyasında vardır. Arttırmıya l(İrıniş olanlar, bunları 
tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğ
renmiş ad ve itibar olunur. Biıinci .arltım>a 8/4/940 tarihine mü
sadif pazartesi ıı:ünü Cağaloğlunda kain San<iıjtımızda saat 10 dan 
12 ye kadar yanılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif 
edilecek bedelin ter~ihan alınması icebedom gayrimenkul mükellefi
Yet ile Sandık alacağını tamamen geçmis olınası şarttır. Aksi 
takdirde son art•ıranın teahhüdü baki kalmak şaortile 24/4/940 tari· 
b :ne müsadif çarşamba günü ayni maiıalde ve ayni saatte son arttıramsı 
yapı'!caktır. Bu aı·Ltırmada ı:ayrimcnkul en cok arttıranın üstünde 
bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olınıvan aliikadarlar ve 
irlıfak hakkı sal ı>lerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masari
fe dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi ııün iç.inde evrakı 
mü~itelerile berab~r dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suret'.e 
haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olını
yanlar sa.tıs bedc-·nin paylaşmasından haric kalırlar. Daha fazla 
mallıruat almak istiyE'n1erin 938/1447 dosya No. sile Sandığımız Hu
kuk isleri Sl'Tvisine ~üracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* DİKKAT 
Emniyet Sandıfıı; Sandıktan alınan gavrimenkulü ipotek gös

term<?k isti.~enlere muhamminlerimizin koymuş olduiiu kıymetin % 
40 mı tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yansına kadar borç 
verıre!< suretiyle kolaylık göstermektedir. 

- Hani lçeri.5Jni hem görecek 
hem de <>rada sö.Y lenen ııözleri 
duyacakt:k .. 

Demışt.L Hanın: 

sadef va.Jtut gibi .kıymetli ta.şiar
la müzeY'Y<md.ı. Hele mihıııce
nln başındaki geniş sarığın üze
rindeki ceviz büyükl~ünde pır
lankt dernal gözü ~ııdıne çeki
yordu. 

Onlar bu teıtlı:i.lti yaparken sa
rondan Sittl Zül:ıeydenin sesi tek
rar duyuldu: 

Baş, Diş, rJezle Gr!p Roma
tizma Soğuk algınlığı kırıklık 
ve bütün ağrılarını derhal keser. Lü. 
~umunda günde 3 kaşe alınabilir. 

1 • 

Fakirleri l'-oruma Cemiyetinden: 
11/2/940 tarihin~ki topl.antıda ekseriyet nisabı temin edile

memiş olmak dolavısiyle ana niz.:ımnamemiz muc;ıbince cemiyeti
mizin stnelik a.di hı:;y'eti umumiyrsi 25/2/940 tarihine mü~did'. 
pazar günü saat 10,30 da İdare merkezimiz olan Bey<Jklu Minare so
kağı, 17 No. lı mahalde toplanacağındrn ceıni.vet hasının aşağıdaki 
mevaddı müzakel"z et.mcılc üzere ~plantıya gehneleri rica olunur. 

MÜZAKERE EDİLECEK MEVAD: 
l. - Ge~en umumi toplantı zaptının o.cunup tasdiki, 
2. - Geçen devreye ait idari ve mal.i umumi hey'ıet raı:ıorlıın 

ile mürakıo raııorwıun müzaıkrere ve tasvibi, 
3. - Gecen devredcıki vez.a.ifind<'n dolayı idare hey'eti zim

metil!io ibrası. 
4. - Yeni seneye ait bütçenin müzalrere ve tasvibi, 
5. - Yeni mürakıpların intihabı. 

Umum Ayakkabıcı San'atkarları 

Cemiyetinden: 
939 yılı mnınnl hey'et;mizln 28 şu.bat 940 çarşamba günü saırt 

10 dan 16 ya kadar Carşıkapıda cemi~:t n"-'<l''.4 z.inde t<>pl.an.aca
ıtını bildirir, cemiyet Azalarının her halde .toplantıya iştiraklerini ri
ca ederiz. 

RUZNAME· 1 - 939 yılı hesaplarının '!etkiki, 2 - İdare hey'· 
eti azasından nizami müddctini OO!duran aJ.tı azanın yerine yeniden 
seçim yapılması. 
r-

l•tanbul 3 üncü 1cia Memur
luğundan: 

Bir alacağın temini zımnında 
haciz edilip tııı.rava oevrilınesin<> 
karar veriler 15 adet fan'l.azi ve 

1 
bronz elektrrk abaiırr Beş&ta.ş 
rt:ramvay ca1ides'.nde 61 numaralı 

- Cocuk Hekimi -~ 

Or. Ahmet Akkoyun!u 
Taksim-Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada her gün saat 
15 den soıua. Tel: 4.0127 

dWckarunda 27/2/940 l(iinü saat •.ıı----------• 
16 da birJnci arttırma ve. işbu 
~ yüzde y.ttmiş ~i bulma-

! ki
dıltı <takdirdıe 29/2/940 .ıı;ünü i

"nci a.-ttırma sUI"et.iyle satıla-

ı1c ::~o::-· 1 =:i Ahmet Onaran 

ll 
~r :rı-::::.. ::.. 

aqam• Jı.&dar 
Adr .. : Babıili Cafalotlu 

Jolnqa 1<6-lnd• No. U. Tel, 131191 

Halit hayret içinde kaldı.. 
Hayvanın, zümriiıdün çıkarıl -

ınasıııdan hasıl olan p ~u -
ğunda bir delik açılmıştı. 

Bu delikten, btf;cındı:Atlan kü
l çük odanın içine yaııdaSi cün -

t.fu; sak>ııunun bol ~ bir Qııru 
halinde ıızamnıetı. 

lstanbıı.I Beşinci lcra Memur· 
luqıı.ndan: 

Mahcuz olul> satılmasına ka
rar verilen Fıstanlık Jorjet kır
mızı, sarı, beyaz eponj muhtelif 
renk •·e cins ı:>32>Zn muhtelli renk 
ve cins basma, cem'an 129 top 
2266 metre ~ 23/2/940 cu
ma l(iiırü saat 15 de Sultan Ha
mam Mahmut paşa Çora"PÇı ha
nı içinde satılacaktır. Taliple
rin vevmü saati mezkfu:da ma· 
hallinde hazır ·bulunacak smş 
memuruna müracaatları ilan olu-
nur. (24618) 

nın tam karşısında yülı:sek ve 
gc.ııiş bir taıbt vardı. 

Bir.kaç ba.s•maJı: merdivenle 
çıld'laıı bu tabi ürıenDde ve za. 
vjye iCklinde üı; ll(fn sediı bu
lumıyordu. 

- Acele etme, dedi. Bi!il ki, ben 
boş söz s&y:enıem ve sözlenm 
daiın:ı içinde hulundu~uz hi
disele.-Je en yakıooan arnkadar 
sözterd ir. Yiııc bu halı hikıiye
alne geliyorum. Baık .. Odanın bu 
yarı.nı karanl:ığı içinde bu halı
nın üzerindeki resimlere baJ<.. 
Yak1 aş., farkedebilirsin .. Ne gö
rlb·ornun. 

Halit halılarda11 birine yaklaş
tı. Dikkatle baktı. 
H.lının uze.rtnde büyük bir knp 

lan ba~ı vardı. Kap~nın tiiylrri 
altın <ırmadan, açık af(zı yakut
tan, dış eri fil d;şi.OOeıı ve gö:lc
ri d? iri zi nrüttendi .. 

- Burası tamam oldu .. Şimdi 
herke.; cekilı;in .. Ben gidip Hali
fe Haz.retlerin.i bura.ya j!'etirece
kıım. K~ k:mse ka'mıyacak.. 
Burada vainız Saadan bulunacak. 
Af.>Lasenin himıetir.de bulunan 
Saa.dnn Halüe Hazreıtlerine bura- ' 
da bulundukları müddetçe hizmet 
ve rcfa kat edece-it .. 

y llhurli bir panııaj!uu dOOak
ları ii2erine göt~ <6U8. .. • lfa
reti yaıptı ve Halidi bu açılan de-
1.ii;e doğru itıti. 

Halit, hayretini bıl:ıara vakit 
bulmadan gi7zünü k~ gö-
zünde açılan de;i,iıe yaklaştııuı. 

Ciinbii$ salonu, Halife sarayı
nın büyük ve yeşil kıılblbeli cü.n
büslıanesinden Q<Jk küçüktü. Bu
nıınla bcrsilıer burada ayn ve hu
susi bir zevk tarzı güze çarp -
makta idi. 

Ortad.a)ıi sedir Harmııiİm!fİdhı 
ııeıürl idi Saj!u:ılda .Mbnmln w 
aohmda da Caferiıı mevldle:rt 'flll'
dı. Havu& ile 1*m anıınndılri 
meydan rakkMPl«in ~ 
idi. 

Halife ibı.uııda eflenlr, cui(ye
lernı raksl.annı !burada seyreder 
ve sonra onlar.n mermer haıvuz. 
da t.i.ı:iıi.rlerile şaka3aşarak y)]wı. 
mala.rı.nı. emrederdi 

Osırıaınlı saray tariJıi.ne kadar 
.giren bu lha.vu.z safaı:ıruı .'11lbnsi 
Hali!e!erJ lba,yılırlardı. 

Cidden ~X'k k wnettar ve san'-
:t ···a~e vaı; lm~ Dır halıycıı. 

ltarı-r; 

- <::l.l:'<l öteki halıya hak 
Ded Ötekisi de fil üzerıne o-

turtu mu Dır tahtta bir mihra
ce, ııe~ik av:. a o1 ar:ık tJsv:r 
edilmişti. Tamamen aıtın ve gi.i
mı.ış ile i!;lennıiş o.an bu halı da 
fıl cL.şı, pırlanta. zümrut, akik. 

Haron, Saad4. ismini duyun
ca .ıı:ulii:m<>edi. 
Halıde c~ikL: 

- Bu kız da, dedi. Tııpkı Aki
denin ta'biat.r.-de bır kıZ<br. O da 
A '<ıde ıı bi k · Kanç ve onun ka
d ı· h rıstir "imdi ger de içerisi· 
ne bir ııo= at.ı'uo: 

112 'On bunları sôy lemckle be
r·'beı kaplan re<m C'lan halıya 
yakl&stı V< bu yırtıcı havv •rıın 
gözünde ıparhyan iri zGmrüt ta
sm eli~ tutarak çıkaırlı. 

Orta verde menuer bir havuz 
vardı. Havuzun gobeğ.ndı!kı fis
kiyeden tavana k~dar bU.\ır su
lar f~k.rıyor ve bu suiar tô.tlı 
bcr ~ rıltı ıle dibı goe;züken mer
mer havı.= su sathı üzere dö
küldi1kçe kanaı çırpan kuş ses'-

1 

ni verivordu. !Iavu.z,."l dr . 
ipek kuma.şlı sedi•ler ~v.. ..;
ti. Kc\>e<ie. cünlıüşhane klll)ısı -

Af;;baseniın lbu ciiniıü..<; sa.bnu -
mm bir husU6iyeti de b: r.ısının 
ancak Harunüneşit, Al;base, Car . 
fer ve ıbır <l<" anca..1< hunıyn gır. j 
miyc mezun cariyelere ma-hsuı. I 
obnası, hariçten :lôınısenin gire • 
memes.. •d~ H:ıtta S~tti Zii:bcyde 1 
lbile Hanınun sev,~ Ji ve gözde 1 

kansı okluğu zan an!a.."'"([:ı dahi 
!buraya sıık sık g .. rernczdı. 

(Arkası var} 

1 
LiRAYA 

lsta11btıl Asliye ikinci Ticaret 
Ma/ıkemesinden; 

Türk Anonim e.ld<1.rik şirkt-li 
ve-kili avıı.Joat Sa.lvator N ardea ta
rafından T&ksimde Cihangh·Je 
Susam sokak Barduçi apa.rtınrn'l 
47 No. d:a Sadi Fatihoi(;u v" Be
yoğlunda İstiklfil caddes .. 1dc 29:} 
No. lı İpekli mağazası s<ı.h~ Yild
fi Fatihoğlu a.lcyhleriııe !kame 
ı;ılunaıı alacııık davaı.ının rer<"yRn 
eden muıhakemesi sırasında: 

Dav<ıcı VC'kili taıBfından müd
dcialcyhlc·rdcn kclil Vasfi Fs
tihoğJ.uoa davanın müstenidi J

lan elektrik aıbomnan s. ne<iımie 
kefil sıfatile Jı1z:ısı bulı:nm:ıdı~ı.
na dair t•!kli! l'dil<m yen: n ma!ı
d<emere müV'1Cceh görül<rek miid·· 
dt-ialeyh V asfilıin iJcamolgiihrn ın 
m~l •. uliyetine binaen yemin cla
v.e-t.yesinin ıJii.nen tt:blıg. ne \·e 
muhakemenin de 29/31 Y~U taıir 
hinc müsadif cwna ııunü 5.'.lat 
14 e talikine karar verılmiş vl
ınakla mezk<ır gün ve saatte ye
_.,in için mah:k<mıeye ı;ıclmedijti 
takdire.,. yeminden nükul efmit 
addine karar vıerilttej(ır e da ır 
davetiye de mahkeme divanh~ 
nesi;ııe talil< edilmis olduğun.dan 
keyfiyet tebliğ :ınakc.mına kaim 
olmak iliıere ilan olunur. (24613) 

Mahmut Yesarinin 
b r mektubu 

.İstiklal> g111Zetesinin umum 
nesriyat müdürlüğünü ırördüğüm 
lii:ıum üzerim 'bıNlkmak mec
buriyetinde kaldığımı savın gıı
:ıı<ıtenizle alakadarlara b'ldirmek 
lutuf ve nezaketinde buiunaca~ı
nızclan emin olarak sonsuz say
gılı.rımın kabulünü rica cJiyo
rum .. 

MAHMUT YESARi 

i..Nl\Ak"' 
20 • 194) 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Fre. 
100 Liret 
100 İsvicre F'ıT 
100 Florin 
100 Rayişm.ark 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Cek kronu 
100 Peçeta 
100 Zloti 
100 Pengö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İ.sveç kr. 
100 Ru.ble 

... ........ 
5.21 

13U9 
2.95 
6.70 

29.105 
6:l.1324 

21.8225 
0.965 
1.5823 

13 36 

23.3525 
0.6125 
3.065 

30.915 
30.8275 

Esham ve Tıııhvilit 

193a % 5 iltram~yefıi 19.66 
19.22 
1924 

Sivas - Erzurum II 
Sivas - Erzurum V. 
Merkez Bankası peşin 
Müttellıit Eıımis K. F. 
Emıis Kartal Müca;is 

109.5<> 
5.8() 
0.10 

TAKViM ve ttA\IA 

21 Şubat 
CARŞA~IBA 

Hicri: 1358 Ruıni: 1355 
2 nci ay GUn: 52 Şubat: 8 
Muharrem: 12 Kasını: 106 
Güneş: 8,50 ,Akşam: 17 .48 
Öğle: 12,28 Yatsı: 19.19 
İki.Deli: 15.26 imsak: 5.10 

...__ HA VA V A7JY&Tt -
Yeşilkiiy metoorolkıji istasyo

nundan alınan malimıata göı .. 
hava yuzdun bütün böl:gelerindııı 
.kaıp.ıılı F4(e vıe Tralııyada mevzit 
diiıer lbölgelenle yer 7er yağltb 
ıııeçıniıo. ıi'qhlaır dojtu böJıııa • 
~e cenu'b!, d!ier lıölgelerde ... 
llllıl1 tstik-etten Karadef!S b 
:yılarmd.a kw •"ıoe. diğer yer .. 
Jerde orta ku'V'Velıte esınifi ve d• 
sıizleriaımıcie ırıtınam hafifle • 
mi:ştir, Dün İsi anbnlrla hava U. 
palı ve cii:z.'l b.rlı. .ıeomiş, ~iı:ı. 
1aı' şima4 şaMİ Wilranıetinden 

saniyede 3-6 metre ilıııJ!a ~ 
1ir. Saat 14 de !hava talıy<ki 1010,3 
milibar idi Sutıu...,et en yükselı: 
6,9 ve en dii<:ük 2.1 santigrı;.t l<a'.Y'
ded!limi<tir. 

.. 

D~-. H- ;z Cemal 
( Lokman He!dm) 

DAHtLıYE MÜTAHASSiSl 

Divanyolu 104 

, 


