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Sovyet tayyareleri diin bir yeni bir r elti.ket daha .. 

h . .. d f h .1 .. t•h Z yıkıldıellidenfaz-Finler Manner eım mu a aa attı ı erı ıs ı - laölüveyaralıvar 
k~~~~~~nın işgal edildiğini tekzih ediyorlar Şiddetli sarsıntılar her tarafta 
Norveç'in Sovyetler Fin Şehirlerini şid- tahribat yapıyor, insan zayiatı az 
bl•taraflıgv 1 det 1 e bombard 1 man e d ı• yor 1 ar Ankara, 21 (İKDAM Muhabirinden) - Kay- ke köyleri k&ınilen yıkılmıştır. Sovsallı köyünde 

seride, vilayetin merkez ve cenup mıntaka - 40 ölü vıı. 20 yaralı vardır. Diğer köylerde insan 

1 
sın•:la bu sabah 2,50 de oldukça şaddetli ve beş sa- ca zayi,:ıt yoktur. 

Altmarlı oaparu lıddi

•••inde, Norr"'i A lnıı,.ny-;yı 
lıızdırmalı lıorll'ı•.,.v'"" bi• 

T • k niJ·e devam ııden bir sarsıntı olmuştur. Bu sar - Kaza kaymakamı hükfunet doktoru ile bir 
'C'.• l k t d • l a z y 1 sıntıdan Hacılar nahiyesinde bir ev ve Develi yardımcı heyeti köylerde çalışmaktadır. 
I' ln er mu aveme e ıgor ar 1 kaza merkezinde 4 ev yıkılmıştır. Develide de 1 Kayseri merkezinden, felaketzedeler için. ~adır 

·r • ı 
• • kişi ölmüştür. Develi kazasının garbinde ve ce- fen memurları ve sıhlıi malzeme ve tedavı ışle-s ı yas et ı nubu garbiBindeki Soysallı, Böyük ve Sindermi· ri için bir ekip gönderilmiştir. (Arkası 3 üncüde) taraflıftı tamam~·" naye 

etmemiıtir JJ• /11~itereyi, 
lıendi halılunı J:c.u~iri ara
malı mecburiyctir.Jc bıralı. 
mııtır. Ba hat!i•~ Norocç'• 
ıııe diju bitrıraflara bir 
d•r• olmalıdır. 

- . ~ ======"" 
Yazan: ABiDiN DAVER 

u harp, muharipler • 
den ziyade, umumi -
yetle bitaraflar ve has

Fin'le'I' tarafından l!Ttinam edilen Sovyet tank ve topları .. 

Helısinki, 21 (A.A.) - Askeri olmaksızın taarruza sevk etıuek-
makamlar, Mannerheim ba·ttı mü tedir. 

Norveç Alman tahak· 
kümüne katlanırsa va
ziyeti müşkülleşecek 

Londra, 21 (A.A.) - İngiltere 
Hariciye Nezareti namına ~öz söy
lemiye salahiyettar bir zat bu 
saıbah beyanatta :bulunarak İs
kandinavya devletler.i Alman 
tazyiklerine tahammül et.ntiye 
r.azı <ıldwkları takdirde İngiliz -
l.erle Fransızların da bu de·vlet
lere ve bilhassa Norveçe .karşı 
bir tazyrk siyaseti tatlb:k edecek
lerini bildimıişt.:r. 

saten harp sahasına yakın bita
raf devletler için, zararlı ve teh
likeli bir mahiyet almJştır. Me
ıseliı, son neşredilen gemi zayi· 
atı bilançosuna ııöre, ııeçen haf· 
ta, Alman silahları yüzünden ba· 
tan 86 077 tonluk 20 vaııurdan 
39,276 'tonluk 5 tanesinin Ingiliz 
olmnsına mukabil, 46801 tonluk 
15 vapur bitaraftır. Fransanm 
beş aylık ticaret gemisi zayiat.ı, 
isveç, Norveç, Hatanda ve ~B.?1-
markanm zayiatınır her bırın
den daha azdır. İngiltereden kö
mür hamulesilc Yunanistana ge
lirken son defa Finistcr burnun
da batırılan Elli vapurunun zı
yaını da, bitaraflann bitip tü -
kenmez zararlarına yeni bir mi- ı 

dafaalarının salt cenalh ucunu mu- Fin'andiyadan gelen haberlere 

Norveçin beynelmilel La Ha
ye ada7et divanına müracaa.t ede
bileceğini tcolmili eden Norveç 
Hariciye Nezaretinin bu sözleri 
hakkında tefsirlerde bulunan 
salahiyettar İngiliz mahfillerin -
de İngilterenin, harbin başlangı. 
cındıt Milletler Cemiyetine yap
tığı 'htara tevfikan, kendini her 
tilrJü ·teahhütten kurtulmuş ad
dettiği söylenmektedir. 

hafaza etmekte olan Koivisto is- göre Ruslar Kit.ola civarında Fin-
tihk5ımlarının Kızı'ordu tarafın- landiya!ıların muhasarası altın-
dan zapt.edildiği hakkındaki Sov- da bulunan 164 üncü fırkalarını 
yet haberini resmen tekzip eıtm!!:k- tayyarelerle beslemiye ça'ışıyor
te<lirler. lar. Fakat kfı.fi derecede rnuvaf· 

Londra, 21 (A.A.) _Finlandiya fak olamıyorlar. Bu t:.rkan~n ~a-
da Kareli Berzahında mııhare- zi:veti haınen hemen urnı~ı7;<1ır. İsveç Hariciye 

Nazıı·ı diyor ki : 
be yeni bir şekil a!rnı.ştır. Rus- Stokholm, 21 (A.A.) - Fin.an-

sal olarak gösterebiliriz. lar, .tankları 8I'kalarında piyade (Arkası 3 üncü sayfcuia) 

Harbin bidayetindenberi, de - --------------------------

aiz ticaret Iilosımdan bir hayli G e p h e 5 1-n d e 
gemi zayi etmiş ve bütlin bu za. a r p c 
yiata da, İngilizler değil, Alman-

lar tarafından marU7 bırakılmış t ha re be 1 er •• 
olan Norveç, son günlerde, bir opçu mu 1 
bitaraflığına tecavfü hıidisesile 
karşılaştı. Hadise malfıındur. Al
manların Admirnl Graf Von Spee 
cep zrrbhsına yatnklık eden Aft. 
mark ismindeki Alman ticaret 
ııemisi, bir muavin harp ııemisi 
haline girerek :oo il mütecavİ% 
İngiliz esirini hamil olduğu hal· 
d.-, Norveç sulnrına gelmiştir. 
Admiral Graf Von Spee zırhlısı· 
nın batırdığı ticaret gemileri
nin miirettebntıııı teşkil eden bu 
İngiliz c..irlerini Almanlar, Alt
mark'ın anbarlarına hapis etmiş
ler, bunları Norveçin Bergen li
manıuda gemiye gelen Norveç 
kontrol memurlarından gide • 
mi~lerdir. Bu vaziyet karşısında, 
İngiliz barı> gemileri, Altmark'a 
aborda olarak knnlı bir mücn • 
deledcn sonra, esirleri kurtarmış
lardır. Bunun lizerine hadisede 
zinıetlıal üç devlet arasında bir 
diplomasi muharebesi başlamış
tır. Bu muharebede, imdiye ka
dar bir sürü protesto notası te
ati edilmiştir. Almanya Norve· 
çi, Norveç İngiltereyi, İngiltere 
Norveçi, bitnraflığa ve hukuku 
düvel kaidelerine riayetsizlik su· 
çundaıı dolayı prntesto etmişler

"32 Vapur 228 ge· 
mici kaybettik,, 

Stokholrn, 21 (A.A.) - Alman-
yanın İsveç deniz nakliyatına 
karşı ittihaz ettiği harp metodla
rile h~kılınetin tatbik ettiği ve-ya 
etmek tasavvurunda bulunduihı 
metodlar hakkında vuku bulan 
bir ist.:zaha ccvıııı vrren Hariciye 
Nazm harbin başlangıc>ndanbe-· 
ri 32 İsveç yük ııemisinin 1orpi:
Jendiğini veya tahr;p edildiğ.ni 
sövlern:ştir. 228 İsveçli gemici 
ölmüş ve 15 gemici kay.bolmuş -
tur. 

dir. 
Geçenlerde, baska bir Alman 

cep zırhlısı tarafıııdaıı znptedile
rek Alman harp bayrağı çekilen 
ve kıyı kıyı İsveç sularından ge
ririlerek Almaııynya götürül -
mek istenilen City of Flint adlı 
Amerika gemisi de, asağı yuka· 
rı ayni vaziyette, İsveç sulanna 
geldiği zaman, Non·eçlilcr, ge -
minin irindeki Almanları tevkif 
ve vanuru Amerikalı mürette • 
batına iade ederek serbest bı -
rakmışlardı. O zaman da, Al • 
manya, Norveçi şiddetle protes-

(Arkası 3 iiııcü sayfada) 
ABİDİN DAVER 

• 
Alman tayyareleri lngilterege 
hücum etti • Gn. Vavel Kudüste 

Garp cephenm> gönd~Tilen 
Paıt.5, 21 (A.A.) - 21 şubat teb

liği: Cephenin muhtelif noktala
rında ve bilhassa Vosgeslerle 
Rhin arasında şiddetli topçu ve 
piyade ateşi olmuştur. 

La Haye, 21 (A.A.) - Bir Al
man tayyaresi. dün öıtleden son
ra Holanda arazisinde kain Le
euwarden üzer.inde uçmuştur. 

bir !ngiliz çocuğu ve allesile. 

Bu tayvare, bir Hol.anda hava 
filosu tarafındar tP.kihcdilm~ ve 
filo, Alma.ı• ~ .. (} .}"a,.~ıne kar~ı a
tes acmıştır. J:mnw1 tizerine Al
ınan tayyaresi i.ıitaıai araziyi~· 
.ketmiştir. 

Kudüs, 21 (A.A.) - 011ta Şark
taki İnıriliz kuvvetle!'inin Baş

(Arkaaı 3 üncü ıa.yfada.} 

Vapurlardan ycdisin'n Alman 
'tahte1bahiırlcl'i tarafından batı • 

l 
.rıldığı muhak.kaktır. Ba·lırılan 
'tlooai miktarının yalnız üçte bi
ri İngil~ereve tahsis edilmiş idi. 
IMüteJ:ıakisi bitaraflara aitti. 

Nazır demistir ki: 

r.. . . _<Arka;_; 3 üncii s~~!ada.~ • 

PEK YAKINDA 

Büyük Tarihi Ronıcıtı 

.~ D~D ~.~.e-~eA1ı 
" :::: Baktaşılıgın ıçyüzU ' 

Bunlardan Ba,ka 

SELAMİ iZZET' in 
En nefis eseri 

Bekleyiniz 

_; . . . . . . ' ,, "' ' . ,,. ' 

Almanlar korsanlığa başlıyor Almanya 
Hol anda 
hududu 
kapandı 

Bir kruvazörü, Graf Spee'nin inti
kamını almak için Okyanosa açıldı 

Dün bir kaç vapur daha 

J 

Graf Van Spee'yi mağlup eden Ajax 

batırıldı 

kruv8%ôrfi 

Paris, 21 - Öğrenildiğine gö
!l'~ Almanya, Holanda hududun -
da bazı tedbirler alınmaktadır. 

Bu cümleden olarak Almanya -
Holanda hududu kapanmıstır. 
Alman hudut muhafızları hiç .kim
seyi hudu~tan g<'Çirrnernektedir
ler. Bu tedbirin s<>l,e·hi meç-
llıııldür. 

Çin-Japon 
Harbi 

Çin kuvvetlerinin bir 
zaferi haber veriliyor 

Çunking, 21 (A.A) -· Kvang
siden a.!man resmi malfıır.ı.t, Nan
ııil?'in 70 .kilometre şimali şar

ik.isinde kain Piny.ang'ın ç·" kuv
vetleri tarafından :st·rdat et.. ! l'
-~i 'leyM eylemoekte<Jir. 

Montev:deo, 21 (A.A.) - El Pu
eblo gazetesine göre Alınanların 
ya Deutschland ve yahut Ad.mi
ra! Seher olduğu zannolunan bir 
cep kruvazörünıin ticaret gcmıi-

!erine taarruz etmek ve Graf 
Speenin intikamını almak üzere 
Atlas Okyanosunda bulunmakta 
oldui:u rivayet edilmekted:T. 

Çinlile.c evvela şehriı, cenu
hunda kain stratejik noktaları 

ele geçirmişler ve buradan hi'cu
ına ka1lonış!ardır. Jap.:·ıı kıtala

rı, Çin hatlarını yaoarak kc1c:mı
ya ve kurtulmıya teş<bbüs etmiş

lerse de muvaffak olarnanuı;lar
dır. Bu t'*bbü.s düşmana füJOO 
ölüve mal olmuştur. (Arkası 3 üncii sayfada) 

:__~~~~~~~~~~~ 

ROMANYA PETR L 
İngilizlerle, Almanya arasında 
miisavi bir şekilde taksim edilecek 

Londrn 21 ( A.A.) - Haber aldığımıza göre Ru
manva hUkıimeli İnl'iltcrc hükumetinin Petrol 
kontrol komisyonunun faaliyeti hakkında sordui.'ll 
suallere cevap ,·ermistir. 

Biikrc~ Jıükümetinin vcrdii;i cc\':ıpta konıisyo -
nun Rumen petrolünü müttefiklerle Almanya a· 
rasında ınunsifane bir şekilde tak>im edccc•"iine 
dair tenıinat "·erdiği saliı.hiyctta.r uınhfi11erdc !-.ÖV 

lenmektcdir. 
Londrn, 21 (llususi) - Almanya bitaraf dC\ J t

lere, Balkanlılara karsı kullandıi{ı tahdit ve taz
yik politikasını dc\•am ettirmektedir. Altmark 
hiıdise,;inde lüzumsuz yaygara ve protcst<ılar • 
la küçük devletleri teliisa düsürmek isti.ren Al • 
manya, Sovyetler Birliği ile l'aptıkları anla"u~

yı Balkanlarda ve bilhassa Romanyada b'r tchdıt 
vesilesi olarak kullanmakta berde,·amdır. 1:lesa -
rabya davasını, l\facar ve Bulgarlarm ara71 tale
bini körükliyen Almanyadır. Al11anya bu suret
le iktısadi harpten kurtulınak ümidini gütmekte-

1 
1 
j 

1 

1 

dir. Halbuki müttefiklerin sıkı ah lukosı ve bita • 
rafiarla yaıımakta olduğu ticari an i ' ·'""' lar buna 
ınt~·dan Hrmiyecektir. ;'llüttefiklc.- lıt.len Av~ııpn 
nın JG ki.idik ve bitaraf devletile ıktısadl ınuıa -
kercl{"rİni ta!l1aınlan1ak iizer€dir. 

Alıoan\'&ııın Bulgaristana Dobr 'rap. l\Jacarla • 
·ı· · d d ı~ r ılD} an <ıkıs!ır • ra•rrunsı vanyayı va e ere\ .1.'i.<iıtl • . ... • 

ınıYa te~vik etmesi gözden knc-ın lnuş ve hı ta-

r·, t . r da mukabil tcdbir:cr alınmıştır. ra ınr ara ın n 
ŞiıtıtH Bulgar ve l\tacnr devlet ndaaıları Ronıan - • 
ya ile hilhrs.,a iktısadi ı .~g1 ~~·u! t ı:uvvctlen -
dirıuiyc b•şlamıslardır. B•g•ınku rnzıyette Al -
maıınmın hala ta~yik \'C tehdit polit;kasına de -
vanı~ ctn1elcri; Holanda, Bel~ika ·ve Daniınar • 
ka budutlnrmC:a geniş mikyasta tahş'dat )·ap -
nınlnrı ha~·rctle kar~ılamnaktadır. Blöflerle ujt -
ru._"8n Almanya ve biitün prestişini Fin harbin
de knybetleu Sovyet Rusyanın bitaraflar ve Bal
kanlılaı'la daha açık iş yapmalan l&z.ım ~imek 
tedir. (Arkası 3 üncllde) .. ,,,,.,,-~ 

•. . ' 



G ç os AN 
Yazaı: M. Sami Karayel 

Öğle geçiyordu. Nöbetçi kalfalar 
dış kapıda nöbet bekliyorlardı 
Cım B•hııa; Şey b Efendinin 

llliıdl' ...... ~ K"'1acı sıvalı b~ 
ıucund.a durdul!wıu görünce, yor
eawa aUwıa ı;ıudi. Ve aoyundu. 

Haseki Sıılıtaıı., yorganın tama
aı:ule üzerine ı-e-km~ ve örtmüştü. 
,N>dııJkadır efendı her şeyin !la
:m o!Guğunıı ııo~ elinden ş'
teleri bırak\L Kollarım kavuştur
du. Okumıya başladı. Müterna
clıven cıkuyoc, ü.flü)'Ql°du. 
Okuma~ sürmedi. Şişelerden 

tıirısini aldı. Suvu ellerine dök
&ü. Ve okuyup ü.fledikten soma, 
masaja basladı. 

Alxhrlkıadir efcnd:, tıem okuyor, 
lıem de masaj yapıyordu. Şeyh 
:Efendin.in masajı O;rledi. 

Facia oynanmıştı. Artık Şeyh 
efendi; masajdan üfürii.kten, tes-
1>i!ht.en, dl.adan .kurıtubuı,ıtu. 

Abdııl!redjr efendi; Öğle oldu
ju hakle şi.kilrının peşini bıraık
madı. Öğle .ı:eçiyordu. Nöbet
çi blfalar d1S .kapıda nöbet bek
liyarlıadı. 

Her halde, Şeyh e:tendi hanım 
Sldtaıı.ı <*ızyor, üilüyol'd:u. 1-
11ı•iler her halde Efıendi hazret.. 
Jeıı.nin içten ı;elen ilahi sesloeri 
idi. 

Nöbetçi kalfa llI'kadaşı.nm ku
lağına fısıldıyordu: 

- Kız, Şeyo!ı efendi bugün detı
..,ui dua edivor .• 

- Evet, hanım Sullan fazı.ıc.a 
nhatsız galiba!-

* ~eyhin, Sultan hanunın yatak 
od ındakı cıiiı!b~ ve J-ıcoye
can ile dolu iniltısini, yurckten 
ıçclerı bir <1UJllllll dısan ıu<sed,n 
ııad :ısı .t Uk.ki cd: orlardı. 

.iele, Harem ağası.. Şeyh efe-n
d •c o del""CC rbut ıdı ki, O· 

nun hır ı&anncayı b.lt cmıcmck 
içın kald rıınları stke:-ek yf.rü
ıd1Ji!üne kanı ve "nün idi. 

Hazinedar ll6ta kilerci i<alfa
ııma: 

- Kız, hele fU dua bitscn ba
bbm!. 

Demişti. Çünkü; haz:nedarın 
rıöbet<;i iı:alfalaTdan a!d·,n ha -
be!" 'inilt.inin ardı kesi!mey·p da
ha ıııttikı;e arttrğı ıdı 

Nilıayoeot; öğle geçti. İk'ndi ol
du Ak.şam olmıya b:ı<'adı. İn'l
tinin, kmik sesler.:n ardı gelme
di. 

Hazinedar uetıı; tnlet'l'ad:yen 
ve sabırsızlıkla nöbetçi ka!fal1ra 
800l~yordu: 

- Daha dua bitmedi mi• 
- HJ!}~, usta! .. 
- Allah, Allah .• 
- Çok uzun sürdü kıı;Jar .. 
- Ewıt IJ6ta •• 
- Hemen, h.."men sel& saati 

buldu .. 
-Öyle .. 
- Bu Şeyh <efendi ne sabırlı 

ve nefesl: adam .. Yemek yemeği 
bBe unuttu. 

- ........ . 
- Sultan Hanımın hiç sesi i

Ptilmiyor mu? 
- Nasıl işitilmiy<ır usta? .. 
- DemeJı. ooun da sesi işitill-

fOI' .. 
- Evet, tıem d~ iniltisi btr!. 
- Galllıa Şeyhin duasını bir-

:ıtlııte okuyor ve ııene birlikte !Q
ten plen bir nida .ile harice w
rup inliyor .. 

- ~e 20mtİ4 ohıcalı:! .• 
- Ne mutlu Sultan hanmıa! .• 
- Ewıt, Allııh onun bütiln ıril-

natılıırını m eylem.iş bulunuyor. 

- Yemek y~ekler gali
ba! .. 

- Dua biıtmeli ... 
88'1"ay alt üst oimUftu. Her -

kes kulaktan kulaıla Şeyhin lre
rametınden, 9llUll bü~en 
ıbaiıısediyordu. 
Şeyh; Bayl(Ul yatan Can Bah

şayı gözleriyle sibclükten sonra; 
yanu:a yaklaşarak, usul.eti«: 

- Sultanım!.. Sultanım! .. 
Dfre seslendi. Can Bahşa bar

gın ;,lduğu iıçin ŞeY'hillin ..,. 
ni:ı işitti~ halde bir tii.Tlü cevap 
veremlyudu. 
~eyh, usuleıtıe sesleniyordu: 
- Sultanım!.. Sultanım! .. 
Nihayet; Can Bahşa gözlerini 

aulıyabild:i .. Şeyhinin gözlerine 
gözlerini ~elledi. Mülaytm, 
müsterih ve tatmillkar bir çehre 
ve eda ile cevap wrdi: 

- Emret Şevhlm!.. 
Seyh efendi, büyü« bir meydan 

muıharebeııi kaunmıe muzaffer 
bir kumandan tavriyle: 

- Sultanım!_ Vaziyet fenaL 
- Neden? .. Ne vıırl-
- A:kşam olmuş. .• 
- Saat kaç?. 
- İkindi valdıi.. 
- Ne söyı1lyarsunuzf 
-Evet .. 
- Deıır.>lı. öğle yemejti falan 

geçmiş ... 
- Evet SWtanım!. 
- Bımım fenalık neresinde 

öy1e i.se? •• 
- Sekiz saatti.r burada k.apan

mıs olmamız w vemek yememiş 
lbulunmamız 'bir şey ifade etme
sin.. 

- İmkanı yok.. Kimsecikler 
zan altına alamaz.. 

Seyh, el!Cl':ni ı$ıışt.urdulı:tan 
sonra: 

- Ben dua evfomek. yüksek 
ses 'c, ıtekbir a!mıtk suretvle va
zm i kurtarmak i.ffiyorum_ 

- Buvurumız! .. 
- Sız de, ıriyinmiş olsanız fe.. 

na olmaz Suhannn! .. 
- Yo.. Yoksa gidecek misi-

• • nrz •• 
- Talbil deıtil mi? .. 
- H:ıvrr, bu gece burada kal-

malısmız? .. 
- Buna imkan mı. var? .. Son

ra?_ 
- Sonrası ne olursa olsun! .. 
- Sultanım! .. S'zi itidale da-

vet eyıle:rim !. 

- İmkan 'Y<li< sbıden aynl
mam !_ 

- Şeyhini dinle!_ Dm, ııide -
vim: .. Yarın ııene gelmm! .. 

- Yarına kadar sabredemem. 
( A rlaısı _,.) 

POL ıa 

Zehir müptelalan 
yakalanıyor 

Karaııümrilltte Bahriye adında 
bir kadının esrar iru.liandııtı ha
ber aJınıruş, evinde yapılan ara
mada bir miktar esrar boluna -
rak yakalanmııı ve reııJı~ane,ıe 
veril.mıi$ir. 

* iBeyamta AbduıTatı.mı ile Jira-
yirin evmnde yapılan antftmnada 

birer mtiır eroine benzer beva.ı 
ılıoz bWumnUf ve bun! sr mahi
yetinin tayini İÇİ1J tahlilharnye 
gönderilmiştir. 

IKDAll'IN edebi Tefrik•• 

BOZGUN 
1 Yew: EMiLE ZO~A .Çsıi ·~~~MI lzz_~T ~ 

11o.ss- 6 
Sustular. ~ bakışıyor -

lardı. Uzaklardan rop see?eri ge
. rdu. Ooore yavaş sesle: 

- Beni dinle Silıvin dedi; al
dıi!ını mektup ıbeni sevindirdi ... 
Yoksa dünyada gelmeroim ... 
Kadın 53rarclı. Yaıxlıklanııdan 

utanmıştı. Fakat Oruıre konuş -
tukr;a ı;ıene kızarıyordu: 

- Yalan söy emedil(ine emin 
~lduıtum ~ ' a:ı:d · klarına ina
nıyorum. ... Şimdi artık ü.ün 'bü
tün inanıyorum ... Madeınki be
ni seviyorsllll, mıodem1<.I benden 
lbaşka k:imsevi sevmedın ... 

Dili. kalınlaşıyordu. Öyle he
yecanlı idi iti, soyliyeceklerinl 
~ nyordu. 

- Eger damuz Prusyalılar be
Qi sağ -bırakır .!arsa gene .&eı>i. ... 

tiyorum... &kerden döner dön
mez evleniriz. 
Doğruldu, haykırdı, ııen.; ada

mın !kollarına aı!ı 'dı, Onore otlll"
du, Silvi.I)i kucağına aldı. 

- Buraya gelirken kararımı 
venniştim. EJ(er aıbam razı ol
mazsa çıktı> gideriz. Dünya bü -
yüJı:... Oocuğunu da bo,i!aımayız 
ya ... Daha da çocuklanıruz olur, 
onların arasına karışır. 

Affe:atıişti. S 'vin mes'uttu, 
nihayet mırıldandı: 

- Hayır, lbu kadan fazla ... Be~ 
ki lbir gün pişman olursun ... Sen 
ne iyi adam&ın Ooore ... Seni Q<Jk 
&E'V lyorum. 

Biıiıirlerinin boynuna sarıldı
lar, Öpüştüler. 

Tam bu. aıraıda 1 ızalrtarda ses-

nua.• 

Yeni Belediye 1 
Bitaraf vapur:· 

zabıtası i f 1 • 
Sovget-Türk 
ticaret 
müzakereleri • • i lar s e er e r ı 

talımatnamesı ; .1 d" 
Şehir meclisi dün de 

müzakereye devam etti 
Ş8lıir Meclisi dün öğ!leden SDn

ra Neci() Serde~eçtınm rcisli
ltinde tıoplana:raık yeni zabıtai be
lediye talimatnamesinin müııake
resine devam etımi:;tir. 

Dün tali.ma.tnamenin 39 uııcu 
maddesi dalha miı.zakere ve kabul 
edi1mıştir. İl3nlar, yazıılar, alış 
veriş işleri ve dilkk.iınlann önün
de gezinip yüıkaek sesle müşteri 
çağırmanın men'i ile aleni müza
yedeli gayri resmi satışlar ve 
.ı:Mezarbklar. a an hükümleri ih
tiva eden bu madıdelerı.ıı ekııe -
risi, eski talim~narnedeki şek
linde bıra.kılınışlır. Değiştirilt;n 
birkaç madde meyaruııda 50 net 
madde de şu şekilde tebdil olun
m~tur: 

.şuraya, bura.ya pis kıyafetli 
adamlar dikmek suretile ve ben
zer çiı>kin vesan ve şekillerle rek
ıam yapmak yasa.lıtır .• 

Yeni 50 m:i madde de şudur: 
•Her türlü el ve duvar il8nlan 

ile zivalı reklamlar ve umuma 
maiısus kaoalı veya a.çtk yerler
dek..i ziyalı, ziyaısız, sabit yahut 
müteharrik o'an te'kmil yazıla
rııi üst kısımlarına, ıloğru iml.i
lı ve dür.gün olarak wkı;e yazı
lacak ve ~ lisandaki yazılar 
bunların alt laf"aflanna ııelmel<
le beraıber puntolar& tuttukla
n yer'.er türkçenin yarısıııdar. 
fazla olmıva-=aktır.• 

Yeni zabırtai belediye talimat
na.mcslnm sC'}7ÜSefere ait kısım
lan 'belediye reislitinıcc iıenüz şe

. hir meclisine sevk ed memir, o
lunduğundan ll>u kısmın müza -
keresi t&.ıir o'u=uşlur. 

200 madde tı.rt:ın yeni ta1imat
nnmenin diger maddeleri ise mü,. 
t.ca.kip içti!!llada müzaere olu -
na akl?r. 

BEL DIY 

Mısır ça·~ sındaki 
dükkanlar 

Bcled.;.ye reisliği; ·Balık Pua
n• ndaki dar ve eski yerlen:leki 
dükkanctlan modern bir çaırşı i
çinde toplam ırk gayesiyle cMı
sır çarşıs1> istimlaıkinin tesri o
Jıunmasmı alakadarlara bilı1r -
mi.ştir. Belediye re"sLiti .'.Ml5ır 
çar.şı-. sımn harici vaziyetı ve 
şeklini aynen muhafaza rtmek
le beraber içindeıki dükkanlırrı 
~ yeni bir şekle eokmak için 
.modern dükkfın tipleri> de yap
tı:rmaktadır. Bu dülrkiinlar ki
raya veribcelrtir. 

ONI VERSITI!. 

Rektör Atinaya gidecek 
Bulgaristana gtttii!ini y81ldrJtı

mız Üniversite Rektörü Ctımil 
Bllse> halen Sofya Üniversitesin
de 4e'lıkikler yapmaktadır. Rektör 
AUna Üniversitıesini de ııezdikten 
sonra bir haftaya kadar döne -
cektir. 

---o---

3 tavuk çaldı 4 ay 
yatacak 

Seyfi adında 20 yaşlannda biır 
venç SuUanahmette bir evin 
bahcıesine ~elı: 3 tavuk çalmııı 
ve Üçüncü ııulh ceza matrlreme -
sinde dün bu flllcımdan dolayı 
4 av hapse mahkiım olmuştur. 

!er duyuldu. Orduyeri uyanmı.
tı. Baba Fuşar pencerenin yanı
na ge'di, ordunun ha:eket etti
.itini haber verd:. l\Ionsle J an u
yandılar. 

Onore Silvinin iki elini sıktı: 
- An'aştık dedi, beni bekle. 
Silvin söyli}ecek söz bulama-

dı. Onore pencereden atlad:: 
- Al'ailıaısmarladık ibaba!. 
- Güle güle oğlum! 

-8-
Vauölenkur şoscs:Uin köşesin

de, T•>rsi mcydan:nda Jan Morisi 
ka'.)'lbetti. H;ı •huki bcraLer kız 
kanie<ine gideceklerdi. Jan şa
şaladı. Artı.k Mıeır :sin eniştesinin 
adtnı da hatırlıyamıyordu. Yal -
nız kmkarde.$in.n adının Anriyet 
olduğunu bı!iyordu. Nereye gi
decekti? Kime soracaktı? Dizle
ri tu1ımu}ordu. Makine halinde 
yürüyordu; duracak olsa diiı;e
ceğini tıı&sediyordu. Rem J de 
karnını dııyurmuştu amma, uy -
kıısu.zdu ... Her adımda bir, yere 
dıiş1lyor, diişıu~ yerde kalıyor
du. 

Jan bir aralık bir duvarda be
lediye cadd<l61 le14ıaşını okudu. 

tati e ıyor 

Bu yüzden ihracat 
için vapur sıkıntısı 

artacak 
Vapur bohranı clevam et -

m<ılttedir. Bir kısllll lbraeat -
cılar harice mal göndermek i
cin kolaylıkla vapur bulama
maktadırlar. Yalnu Fransaya 
ve italyay a kolayca mal gön
derilmektedir. Çünkü Fran -
salar vapurlarımw hususi su
rette kiralamaktadırlar. İtal-

yanlar da kendi vapurlarile 1 
memleketimizden mal almak-
tadırlar. 

Bu iki meınJeketten başka 
diğer yerlere mal gönderil -
mesi müşkülatlı olmaktadır. 
Bilhassa ııimal memleketleri -
le tkaretimil: damı,.. gibi -
dir. Çünkü Almanyanm bütün 
bitaraf gemileri de bili kay
dü şart batırm17a karar ver
mesi fızeriae N~ Dolanda, 
İsveç ve cliiter bitaraf devlet
lerin vapurlan seferlerini ta
til etmi4 gibidirler. 

Müttefiklerle t;caretimiz 

her gün artmaktadır 
ŞEhrimiıxlek:i Sovyet ticaret 

mümessilli,i{i lbracaıt tüccarlan
mızla temaslarına devam etmek-
tedir. Miimeaıil bi 1h E memle-
ketimiızden ne gbi mallan hangi 
fiaıtlarıla alabileceğ'ini. araştır -
maktadır. 

Bir müddettenlberi muvakkat 
bir tavakkiiıf devresi ııeıçi.ren Türk 
Sovyet ticaret miinaaı!betlerine 
yakında tekrar başlanacaitı ümit 
edilmektedir. 
Diğer taraftan İngiftere, Fran

sa ve İtalya gün geçt~ llıracet 
madde'er;{:-ıize karşı daha fazla 
müşteri < maktadırlar. Aldık -
Ja.rı mallar bilhassa ti>tün, hu -
bubat, gıda maddeleri, üzüm, in
cir ve fındıktır. İtalya miillıim 
miktarda yumurta çekmektedir. 
Yakında İta}yadan !bazı tica

ret hev'etlerinin şdlrimize gele
cekleri lıalıer alınnuştır. 

MAARiF 

Bir Ermeni mektebi Bu arada şimdiye kadar hiç 
bir tecavüz telllilı:esine maruz 
bohınmııdıkian için memleke- kapanacak 
timne kadar muntazam sefer- Topkapıdaki Ermeni ek:ılliyet 

ı ler yapan Amerikan vapurla - ohılun:ım bullllldııiıu bina çok 
J nnıll da •efe.-lerilli tati~ ka- harap ve .tehJ.iıkeli bir vaziyette 

rar verdikleri ııöylemnektedir. lbulunduj.i;uırıdan mezkıir mekte-
Bu takdirde vapwr mlanhlı ar- lbin hıeımen k.apahlması veya ba~ 
tacaktır. .1 ·ka biT binaya nakl<>Wnması dün 

'-~lıl!!'!!!!!!!!!!!!-!!!'!!!!!'!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tebliğ olunın uşt ıı •. 
K O H OM 1 240 dan fazla talebesi bulunan 

Yeni ticaret müzakereleri 
İsveç !ile yeni bir ticaret a~ 

ması yanılması için Ankanıdıa. 
miizıııkerdere başlanmı.ştır. Mü
Zilıkerd -ır kısa bir zamanda 'bitı
rik>cekt:r. İsveç bilhassa mmı -
IUkM'mizden tUtün ve içki al -
mak istemektedir. 
Yakında Hol anda ve N()r"WÇ ile 

de Ankarada tiraret müzakerelıe
ri ya.pı1masına başlanaca.kta. . ... ""' 
Küçük haberler 

. * Zelzel.e mm takasına şehrimiz
den giden Sıblıat ekiplerinden 
8 kı:şilik Wr gll'Up dün şchrimi:ı:ıe 
dönm~ür. * Yui(oslavyaya s..trlan 20.000 
ton ıtuzd:ın, ilk oırrti olııırak 1.000 
lon Çama:J.tı tuzlasuıda N<ırııni -
:kos vapuruna yü.kl.eü1mektedir. 
Diğer partiler de gelecek vapur
la•la pcyde: pey sevm-ct.:lecek -
t;r. * İnhisarlar İdarC'5İ artan ihti
yacı dah(I .:-ı:ıslı bir surette kar
şı!ıva!bilm k ion Cibali Fabrika
sına yüksek verimli 9C'YI sisi'"° 
Ü<' siı.rara mak!nesi daha Jave ıot
miştir. * Tiftik ve yapaj!ı ihracatçıla
rı bir'if::" azaları bugün Tic...-et 
Odasında umumi bir 'toplantı ya
parak birliğin idare heyetini se
çecıe«lerdir. 

Kuyruk başına 10 ku~ veıri!l
mesine . .-al!men halkın bu hav -
vanları himaye ett!.lcleri görüi
düi::ündıen mücadeleye gecek:ri 
de devam olunması kararlaı;tırıl -
mıstır. 
* Gureba hastahanesinde ye
niden yapılan 150 yat.aklı üçün
cü Hariciye j{Jiniginm dahli 
ıb:f!salı da dün ikmal olunmuştlll". 
ıMartta açılacaktır. 

Biraz ötede lbir bahçe, bahçede 
bir heykel vardı. Bir süvari ııör
dü ve tanıdı. Bu Prosper değil 
mi-vdi? Ka'aıbalığı yararak ona 
dıoirru yürüdü. O Mor.isin kız -
kardl!"inin adresini bilecekti. Fa
k ~ b ıhçenin önüne 11ekiiği za -
men Prosperi göremedi. Bundan 
sonra sol.aklarda dönüp dolaştı 
ve Füren meydanına ge ld,. Ora
da Raşayı gördü. Roşa ayakta du
r ı ır.ek için keITdini rorluyor
du. Janı ııörünce: 

- Sen misin? Dedi, hani adam
ların? 

Jan J:ıovnunu büktü. Paş'da 
Lapulu işaret ederek ağladı: 

- İkimiz.den ıbaşka kimse kal
madı. 

L<lpul J anın ellerini t.ış gö -
rünce: 

- E;-vaıh dedi, #ne mi açız?. 
Borazan God, bahçenin par -

m kl~.na dayanın~ uyuya kai
m tı. Hoşa aa dayanamadı, yere 
oturdu. Bir kumanda vermek is
tedi: 

- Jan ... Hemen ş:mdi ... 
Alt -..arunı gctıremedi_, gözle

ri kaO<lndt, uyudu. 
J an b:.r tür.ü yerde ya.tmıya ra-

mcı.kür mel<tabin maU vaziyL-ti
n.in i.mkilnsızlığından dolayı veni 
lbir lbioo temin edemeyip kapat
mak mecburivetinde kala.:ağı 
'tahmin olunmaktadır. 

Tarihi ve kıymetli eser
ler bir kütü p ha n e d 'it 

toplanacak 
İstanbul kütüphmıelerinde mev

cut kııymetli ve tarihi e!!erlerin 
bakı=zlık dolayıaiy le harap ol
duk.lan tesbit edilmiştir. Vei<illet 
.bu eserlerm hepsini btt kiiotüpha
nede toplamıya ve ihni şeki..de 
tasnif ederek muhafaza ıe-tmiye 
karar vemı.i.ştir. 

D&:NIZ 

Fırtına ve kar 
Dün sabahtan iti.haren Kara

deniııde teık.rar şiddetli bir ka
rayel brlınası başlamıştır. Riiz -
gar dün saıha.h saat 6,30 da bi.r
denlrire Q<Jk şiddcllc~ ve sa
ni ~e 11 metre sür'atle e91lliY" 
baslamışhr. Bereket ·bu uzun 
sii.rmemis ve 7 ,30 a doı"!ru rüzgar 
sükfm.et bulmuştur. Fakat fır
tına devam e1mektedir. 

Dün sa.hah saat yediuen son
ra şehrimize hafif hafif ka:· da 
ya~a başlamış!rr. Evvellti 
gece ve dün sabah hararet sı
fırın a1tında bire k.ada.r düş
müslıiir. ~hrimizde fırtına dün 
akşam tekrar başlaıruştır. 

Beygir soyan adam 
Tavuk Pazarında arabacı Hü

seymın 'beyllirl«inin çul1anm 
çalan sabıkalılazdan Yunwı Ul;'ÜD
cü sulh ceza mahkemesinde, çal
dı~ mallan iade et:mı. olduğu da 
nazaraalınarakbirbuçukayhap. 
se mahkt'.lın edihnilftlr. 

zı de,ıtildi Yürüdü. Bir yatak bul
ma-k için inat ediyordu. Meyda
nın öbfuo tarafında, Altınlıaç ote
linin avdınhk lbir penceresiııde 
General Durııen - Del.öyü gördü. 
Sovunmuştu, yumuşııık yatağa 

yatma.k üzere idi İşte bu sırada 
aklına bir isim geldi: Dölaiıers. 
Tamam, Morisin eniştesi Döla -
herşin yanında çalışıyordu. 

İlhtivar ıbir adamı çevirdi: 
- Mi8yö Dölııherş? .. 
- Bör sokağının köoosinde Ma-

ha sıcılı.aRında, büvük gıüırel na
kışlı lbir evdir. 

So11ra ilıtiıyar J anın arkasından 
koştu: 

- Siz 106 nıcıdan mısıruz?. E
iter kıt'aruzı arıyon;an12 Şa.to -
dan çıktı. Vinö:yü gördüm. 

J &'l aldırış etmedi. Mııris! bu
lacakıtı. Yerde ya.tmıyacaktı. 

Dölıclı erş yolı:la Boci uan ı bul -
muş, alıp eve gotUrnıüı;tü. Eo
duan feci ha\devdi. Evde göm -
lek değiştirdi, yıkandı, terniZlen
di. Şafak sökerken Dö!ıl!ıerşin 
annesi kalktı. Bcıduana sütlü kah
ve ikı'anı etti: 

(Arkası va.r) 
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~PO 
Camlıca kız lisesi 
' 

Kız liseleri arasındaki voleybol 
müsabakalarında şampiyon oldu 

İstanbul Maarii Müdürlüğü 
spor bö!ge6i tarafından tertip 
olunan kız Liseleri arasındaıki vo
leybol şampiyon.asına dün de 
Çapadaki Muallim Mektebi salo
nll'nda devam edilmiştir. 

Dünkü müsabakaların birincisi 
Boı?aziçi - Kandilli arasında idi. 
Bu müsabaka üç set devam e1ınw 
w neticede 9-15, 11-15 ile Kan
dilli galip gehnişlıir. 

İıkinci müsabaka günün en he
yecanlı karşılaşmasını teşkil et
m~. Çamlıea - İnönü 1iseJeri 
arasında.ki bu müsabakanın bi -
rinci seti tahminin hilafına İn
önünün h:rkim oyunu ile 5-15 
ıbilmiştir. Diğer setlerde İ$i 
ciddi:ıoe alan Çamlıcalılar 6-15, 
5--15 ııa1io bitirerek 'bu senen:n 
şampiJl(lnluğunu hiç yenilmeden 
kazanmı~lardır. Kendilerini teb
ı:ft edeı-kerı bu semerenin tıa'"° 
~arında Beden Terbiyesi öjtret
menleri He kaptanlarınm yorul
mak lıilm;yen ıraVJ"ell«inden 
do~uğuııu da kaydetııneılt istıeTlz. 
Son müsabaka Ereııl<öy - Şişli Te
rakıki arasında idi. Fakat Şişli 
Terıokki bu müsalbalı:aya gelme
dli!"'n<len bu kaorşılaşma yapıla
maml(ltU". 

BALKAN GÖREŞ 
ŞAMPİYONLUKLARI 

2 martta sehrimi-ıde açılacak 
olan AUtıncı Balkan güreş 'biıtn
cil.iklerinin hazırlıih ikmal edil
mek üzeredir. Genel direktörlük 
tarafından seçik-ıı orııan:zasyon 

Lüks mantolu 
iki hırsız kadın 

Bir mağazadan nasıl 
kı m 1ş aşırmışlar 
Saime ve Hatice isimlerinde ye 

kürlı. mantolarla Q<Jk lüks ve şık 
gi.ymmiş iki ka<lln Sul.tanhama -
mında Ka.ramümel meru;ucat 
fa/brik.ası satış maı::azasına ku -
maı; ai.mak üzere girmişcer, bir 
ha, 'ı kıunaş baktıktan sonra al
madan cıkırp ,g:tmişlcrdir. Kadın
lardan şüphelenen bekçi Yusuf 
takip etmiş ve !bunların biraz ile
ride üçüncü ve eli çantalı bır ka
dınla b!r'.eştiklerini ve onunla 
beralber iki ka,pı 1ı bir banın ha
lfilarına girdiklerini görm~ür. 

Biraz sonra iki kürklü kadın or
tadan kayllnl.muş, yalnız Hikmet 
adında olan ça.rutalı .kadın he.10. -
dan çılrnuş ve yakalanınca ça.n
tasırun içinde ayni maf{azadan 
biraz evvel çalırunış 5 metre "er
kek elbiseli.i(i kumaşile 4 metre 
lik kadın kumaşı çıkmıştır. Ka
dın kumaşının da ayni şekilde 
Vatıram adında b:rinin dükkil -
nmdan çalındığı anlaşılmış ve 
kadınlar yaka:anarak mahkeme
ye veri'uni.şlerdir. Birinci sulh ce-

HABBE KARIŞA

CAK lllIYIZ? 

Bilııeyin Cabit ltir m•ble • 
aine: 

- llube luınşaak mıyıs?. 
Bqlığını koymuş. Bisim N• 

nemolla, makaleyi olı.umadaa 
llDee ııözlerini sabit bir hed• 
fe dildi ve sanki ba1utlarını 
mezjajn ~e mazisinin maver. 

smda cloıa.tmr gibi bir iki sa
niye tevakkuf etti ve şunian 
söyledi: 

- Herhalde Hüseyin Cahi· 
din sözüyle veya tayin ve .işa-
ret ettiği lüzum ile değil! 

KİTAP ----
TİCARETİ 

Ben, yalnız ağaclara ve ı.ıır 
de iıısanlara aşı yapıldığını 
zannederdim. Meğer, gıızeto. 
den gazeteye de yapılabiliyoıı
muş. 

Halil L&tli iade ambarında
ki okkalık kitapları 150 kuru
şa okuyU<!Ulora okutturdu. 
Şimdi s·•·a bir b>şka gazetenin 
kitapçılık ve matbaacılık dev-

rinden kalma okkalık kitapla
rına geldi. Hem de ne 11cuza 
gidiyor! 

Fakat, Nanemollaya bakı -
lırsa: 

- Okunacak kitap ambarda 

komitesi her türlü tertibatı yozı
mıs ve ~lecek Balkan ek• pleri
nin vize ve seyahat uıir: ivle 
de meşgul olmıya oasJ;.rnıştır. 

Balkan ekipJerİnden Yujl\.,,ıav ve 
Yunanhlar hazırlıklarının >kmal 
olunduğu ve muaY}"en tari:hte yo
la ç>kacaklarını te~rafla komi
teye bildirm•~lerd:r. 

TEKNİK KONFERANSLAR 

Bölge hakemleri ve hakem ko
mitesi, fatıbolctıların ekserisir:in 
.tut.bol k~lerini iyi bLmed..•k -
lezT.nden tatbikinde birçok güç
lükler çekildiğini ve bunun iQfn 
hakemlerin fuot.bolculara klüople
rinde loonfernnıılar vermererinin 
.Lüzumlu bulunduğuna kaxar ve
rilmiştir. 

Ajanlıkla kom't.e tırrafından 
tesbit olunan programa göre bu 
konferanslar ıbu ıı«şımt<l an rt.i ha
ren Beyoitloopor klübü nde baş
lıyacak ve sıra ile dijter konfe- · 
"8l!Sı arzu eden klüplere gidil&
c•tir. 

İSTİŞARE HEY'ETİNiN 
TOPLANTISI 

'Beden Terbiyesi İstanbul ~ 
ıtişare OOyoeoti dün akşam bölge 
merkez.inde toplanarak ~en! ya
pılan bütçe ile bölge işleri ve ~i:k 
tıevetJl.>rinin kalrlmlmo.ıı m•·se
lesi ıkonuşulımıs ve böi~enin tan
zim ettiği rproı;ıram ayn en kabu.l 
ve tasvip edılnıi.ştir. 

'Şirketi Hayriye 
tarif esi inecek 

Haliç vapurları, küçük 
vesaitte tenzilat ) ok 

ŞJ-keti Hayriye ve Haliç va -
purlarile Lmarıda işli)en kuçük 
""5aitin yeru ticret tarife enni 
·tespit edecek komısy..n diın mın
taka "iman reisliğinde ikinci top
lar.tısını yapmıştır. Dünkü top
lant·da şirketlerin hesapları ü
zerinde tetkikler yapan aza bil
hassa Şirketi Hayriyenin tarife
lerinde tenzilat yapı'masını mu
\'afık görmü.ş.lerdix. 

KDmisyon bu hususta bu hafta 
içinde karı>r verecektir. Haliç ş!r
keti zarar ettiif.r.den tarifelerin
de de~iklik yaıpılamıyooaktır. 
Benzın ve yağ fiatlarının yük

se1mesi )'ÜZÜnden limandaki kü
Qtik Y7 aitin ücret'er:nrle de ten
zili! yapılamıyacağı anlaşJmak
tadH". 

za mahkemesi dün bunlardan i
kametgaha rapten .polisçe serbest 
bırakılan ve sonra 1'ir türlü l:.ulu
namıyan Hikmetin aranması ve 
ilıbaren celbi için müddeiumumi
liğe müızek.kere yazı'.ma.sına ka
rar vermiştir. 

kalmaz. Tıpkı, akacak 1ıııuıut 

dıımarcla dıımıaması gibi.. 
Diyor. 

BÖYLESİNE 

PES .. DENİR! 

Tilmıllıll'1 ciıuıyeti ıazetele
rib yazdığına göre intıharla 
nihayetlenen bir katil bidise -. . . ' 
aı UIUŞ. 

Halil önce sevgilisi Fatma
nın boynunu kesmiş ve vücu
clünü delik deşik etmiş, son
ra <I. kendi gırflağını kesmiş. 

Tabii tahkikat resmi ve hıi
küm de yine kal'i olduğuna 
göre böylesine ka~ı bize sa
clece: 

-Pes!. 
Demek düşer. 
ALTMABK 
--- * . 

HADİSESİ 

Bizlm N aneınollaya: 
- Ne oldu şu· Altmark bi

disesinin son saflıası? 
Dedim. Dik elik gözlerimin 

içine bakarak: 
- Ona Alh mark demek da

ha dohu olur .. 
Dhcrek devam etti: 
- Bu bir nevi davanın ma

dalyasıdır ki, üstü •Hukuku be
şer ve düvel• farikası, Altı 
mark'tu! 

A. şEK1P 
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• 
1 lere yar 

Fransadaki lta·lyanlar 
Finlandiyaya gidiyorlar 

I · Adliye Vekili 
Soma yolun:la 
F. Okyarı Akhiserda 
kalabalık bir halk 
kUHeıi uftı,rl.'Jdı 

İKDAM 

ıı~euıı 
N .... t.ip Fazıl'ın 
kehanet.eri! 

Necip Fazıl Kısakürek, dün, 
Son Telgrafa yrıznu~ olduğu ıc}Ja
nı sa., .. afırt?n başh.k!ı Jazısıııt.J.a 
a~agı yukarı ııöyle diyordu: 

Bütün İsveç devlet memurları 
Finlere nakdi yardım yapıyor 

Akllıisar, 21 (A.A.) - Soma -
ya gitmekte ol2n Adliye Vekili· 
miz lbugün buradan geı;ınişler ve 
istasyon.da kaymakam, müddei
umumi, hfıkiııı'er belediye ve 
Par•. reisleri memurlar ve kala-ı 
balık halk kü~-eo;i taraf.ndan kar
şılanını.ş ve uğurlanmıştır. 

llarp _ şıadı~uıdan bugüne 
kadar bcu ııe dedim. ne t•'hıııııı 
ctLiın ve harbe, dünya siyasetıne 
da~r ga.:ctclcrc!e neler 3-·nzdıınsa 
hepsi de bıre· birer, rıaddc mad
de, ayn.le çıktı ve çıl·maln~d;r. 
Şimdiden ı>onra da yıue bu harbe 
ve dünya s.yasetine dair neler 
yunıt!rthyacak, neler :yazacaksam 
onlar da b~rcr birer ve aynen çı
kacaktır. 

Şu halde .. Şu halde Necip F:ı
zıla burada kıs:ıcık bir hıkiıve 
anıattıktan sonra kendine hır Şey 
teklif edeceğım: Faris, 21 (A.A.) - Le jo)U'Dal, 

Fraıısada anukim binlerce Italya
mn Gar;baldı lejyonuna gi:mek
te ve Finlandiya:d• harp etmek 
.arzusunda bulun!"l,k:.P. oldukla -
nru y.a.zmaktadır. Ya'Grıcia F'ran
sadan ille mühim kafıle hareket 
edecektir. Bu kafıle, \"ÜZlvrce 
İtalyandan mürekkep <'lacaıktır. 
Bir mliddet sonra beş ili\. ııltı 
bin İtalyanın Fransadan hareket 
edeceği tahmın olunmaktadır. 
AncaJı: bu miktar, artacaktır. Zi
ra Amerikad.a.ki İtalyanlar ara -
ııında gönüliıü kavdedilıneleri 
İçin büyük bir propaganda yapıl
lmaktadır. Finlaoo;yada müst~
kil bil: tta)ıyan fırkası teşkil edi
lecek ve bu !ıTıka, kendi bayrağı 
ve Garibakii Lejyonu kumandanı 
Camillo Maralinınin emri altın
da haTbedccı. ktir. 

Bu z<>t, takriben üç hafta ron
ra genç oğlu ile birlik1€ ı;0nill
i.illerine iltihak cdeC\.'lk tir. 

Stdkholm, 21 (A.A.) - Bütün 
lsveç ~vlet memurları, maaş
larnın o uzda birinin Finlandiya. 
ya verilmesınL :ıruYafakat et
mı !erdir. 

Landra, 21 (A.A.) - Landrada
ki sal.Ahıycttar f•kandina~alılar 
ırna!oafili, şimal niıkümet erinin ef
ik!!"ıumuım'i'Yc'··ri tıımamiyle hem
fikir olarak F nl n:iiyaya yapılan 
yan:lrma sad<'cc dev ar- et..,( k 
d ' avr i manda bu varcLmı 
s•ttmm.ık tasaVV' rurtl ı o'd :kla
:nr. bevan etmcıctc' ır er. Fin
landiyanm ısted gi vcc;hilc ·ıkca 
bh- müdahalede bulunmaktan 

imtina ed'lıncsi şu surntle izah e
dilmektedir: Böyle bir ac>k mü
dahale '{apıldığı takdirde .Alıınan
yanın derhal harekete geçmesi 
korkusu vardır. Almanya, Fin • 
Rus ihtiılatında cHakem. rolü
nü oynamak ve bu suretle Rusya
yı Alınan müzaheretine muhtaç 
ıbir vaz.vete sokmak ~kte
dır. Halbuki şimal •memleketle
rinin açıkça müdahalede bulun· 
malan, Alınanyadan •hu ro1ü nez 
edecektir. 

Ayni mahafil, İsveçin açrk bir 
müdahal~ bulunması takcl'irin • 
de A1manyanın yapacağı mukabil 
hareketin Fınlandiya için çok 
valıim akisler tevlid edeceğini 
ilave eylemekledirler. 

Ahnanya, İsV'..>ç ile Finlandiya 
arasında ve Both11ie körfezinde 
derhal bahri nıünakalata vaz'iyet 
edec<'ktir. Halbuki bu münaka
lat Fi.nl.andiyanın iaşesini, gönül
lülerin ve harp malzemesinin n:uı.
l:ni temin ede'll en iyi vasıtadır. 
Fınland a demı.r yollarının a
rık1ıl!ı, iswç dem:r yollarınmki
nüı 0 yni değildir. Fazla 04.Tak 
Almanya, İsveçe karşı doii:rudan 
doğruya harekata ginscrcık bu 
~mleketi Finlandivaya kı1aat 
ve mürimmat S<!vkctmemiye ic
bar edoeekt.r. 

IHal.'.ıaz rda ın,,,·' •ehi selx-p
lerclen dolayı Almanya daha az 
"tLL'gıı.z bir hattı hareket •aı<ibi· 
n tcrcı'l <>tmektc ve İsvecıil<:r de 
bundan istifade ederek Finlan -
dıvaya yardrn eylemek'tedirkr. 

Eğer doğru ise 

Bir İspanyol doktoru
nun mühım bir keşfi 

Madrit, 21 {A.A.) - Gırnata 
şelırı doktorlarından Damiaıı Ba
lagver J:menez, Kangren Cüzzam 
ve kanııerın ıedavisı için yeni bır 
s.sıem ke$fct.miş olduğunu •bil
d..ıırnek~,dir. Mumail-'Yhin ·bul -
muş oldunu ilaç, bilhassa bütün 
nezfidem halleri;ııde C,lümün önü
ne geçmiyc medar olacaktır. Bu 
doktor, tcda\•i sisteminin sınai
Jeştiı-ilmesi için kend.sine €cne
hi mC'lllleketleroen birçok teklıf
ler vapümış oldui','Unu söylem~k
teıdir. 

(Bas tarafı 1 inci sayfada) 

diyada kar, nilıavet tekrar başla
mıştır. Bunun nıuhar1>bE:nin ııık.i
şafında k<> t'i b:r teo;ır gÔ6tcrme
si muhtcmeld.r 

Sal'a cephesinde kar bulut -
lan yıgılm.ıe.tacıır. 20.000 Rus 
fiSJ{crin:n bırkaç haftadır taarruz
da bulundu1'~ buraı.lıı. harekatın 
durma~ı lbeıtleJı.yor. 
Havanın ' u suretle değişmesi 

ke-..:. .... , Sv~et h:ı\a kuvvet.erinin 
Fiıılandı)anın a;ı..!ıteıil ycrleıın
de gl'CC _liunuÜZ vapmakta olduk
ları ak o.arı da Mamaya uğrata
caktır. 

Rahmetli Borazan Tevfik, sL'ğ
ken, b.r riin Kaaıköyündc kcıı
<'inc pan!'tYOh olarak hır oda arı
yormuş .. Köyün ıneşlıur Lina 
tellallarından birini yakalayıp 
ona meseleyi anlatıııca teı.a:: 

- Pekiılfı! demiş .. Şurada 1\11-
sırlıoğlunda, kiırg.r hır cvın üst 
katında, tam zatınıza münaSıp 
bir odacık var. 

Tevfik: 
- Haa .. Demiş, onu biliyorum, 

amma hoşuma gitmedi. 
Tellal başka bir yer tarif et • 

miş: 
- Öyleyse, Mühürdarda ve 

gayet giızel bir yerde, altı odalı 
ahşap bir evin orta kaııııda bir 
oda var. 

- Onu da biliyorum, demiş, 
o da bana sarmadı! 

- Su J1aldc J\ltıyol ağzı ile 
Kusdilı araı.ındaki büyükçe ev • 
!erden birinin alt katında hır o
da var ti ... 

- Ora\'t da biliyorum, orasını 
da pek be~eııemedim! 

Telll<ıl b.raz du,,ıımliikten son· 
ra CJürc!Untü bir ) ('r tarif ctn1iş: 

- 1\ladcmk.i ora~ı da olmadı, 
pekala, sana llılaınurda bir oda 
bulayın1: 

- JhJnnıurun neresinde? 
- ~n ha\'adar L•r ycl'intlc, bah-

çe icıntleki ko~klcrı.cn ı-..ırıııin ıır
ka oc!aM •.• 

- Orasını da bilirim, orasını 
da göLiııu tutn1adı. 

lluHuıı üzcruıc tellal yarı hid· 
detli, ,-arı şaka olarak cı;nclcki 
bastonu rJ'cvfığt! uzatarak: 

• e 1 ir felaket daha 
Stokıb.olm, 21 (A.A.) _.._ Bugün 

SoV) et tayyarı:>len F'inla.ndıya 
hududundan ·be> mil uzakta bu
'unan İ"-eç'ı. Pajala köyünü bom 
hard.man etmışlerdir. 

- l\ladcın ki, dcıııış, Tütün bu 
kiralık odaları :,en bcııC:cn daha 
iyi bilivorsun, o l.alde al bastonu 
eline de bcninı ycr!IDc sen tel -
lallık et burada! 

(Baştarafı 1 incide) 

Zile, 21 (A.A.) - Pazartesi ge
cesi saat 11/25 de doğudan ba • 
tıya doğru on san.ye süren bir 
zeL,cle o'.:muştur. Merkezde bir 
ev tamamen yıkılını.ş, bir kadın 
ağır surette yaralanm.ştır. Bir
ook binanın eski çatla.klan geniş
lemiş ve bazı duvarlar yıkılınl!j· 
tır. Çeltek köyünde ik:, çayır kö
yi;.•ıde yeniden bir ev tamamen 
yıkılm;ş ve bazı evler de hasara 
uğramıştır. İnsanca zayiat yok
tur. 

Zelzelenin şdlırimizde sık sık 
dev • .,. ı 'halkı yeniden heyecana 
düşurmiiştür. Çok khnseler va
kitlerini ıbaraka ve eadırlarda ge
çirmiye başlamı !ardır. 

İstanbul, 21 (A.A.) - Bu sa
bah saat 2 Vi 51 dakika 24 sani
ye p,C'<·e şiddetlice bir ze:.Zele kay
ded ı ,.. ..ıir. Merkez üstünün İs
tanb u,dan 740 kilometre mesafe
de oldu~u ta;bmin edilmektedir. 
Bu sarsıntı Erzincan mıntaka -
sına ait tali zelzelelerden değil
dir. 
Muğla, 21 {A.A.) - Pazartesi 

Almanya, Po
lonya malİarına 
vazıyed ediyor 

Bcrn, 21 (A.A.) - Ôğr<nildi
ğine göre B. Görıng, mühim bir 
emirname imzalamıstır. Bu e
mirnamede Polonya vatandaş:a
rına ait o1an bütün ziraat saha ve 
müesseselerınill ve orman:arın 
lburııı:lan böyle Alman idaresi ta
rafından işletı.leceği bildir.lınek
tedir. 

Bu emirname, Almanya tara
ıtından Polonva:ı. ra ait emval 
ve emılake geniş mikyasta vaz'
liyet edilm'6i manasını tazam
mun elımekted.ir. 

Emirname, asıl mani>ıle 'stim
lfıkten ·bahsc•tmemektedir. Fakat 
gazet'le de Zlırich 1.n muhabir;nin 
d.edii(i gibi bu iş, hususi haklara 
ve Polonyalı mülk sabipkr.nin 
menfaat! • n bir müdaha.edir 
ve netavıci ağır olacaktır. Ka
rarname, bu emlake cvaz"yet. 
edild! ğ ıırlen bahsetrnclrtedir. Ka
rarrame. zirai istihsaliıtı arttır
t" k sure ile A~ manvanm ıase 

eri i:.lfilı ve Polonya arazısi-
nhı AL 3 l as ı te rı etme-
yı ist 1d1f e eroetct.edir. 

gecesi saat 23.47 de Muğlanın 
Ula kasabasında b T saniye de
vam ed<>n oldukça kuvvetli bir 
Yer sarsıntısı daha olmuştur. 
Bu sarsıntı neticesınde bir iki ev 
'tehlikeli bir vazivete J?ird'ğin -
den tahliye edilmistr. 
!Muğlada da s~baha karsı ha

fif bir yer sarsıntısı olmw,tur. 
Ankara, 21 (A.A.) -Aldığımız 

haberlere göre, bu sabah Anka
rada, Kırşehlrde, Konyada ,Ulu
kışlada, Kelk ·lrte, Bayburtta, 
Karahisarda, Tokatta ve D1kili
de Adanada dipten gelme lbırer 
zelzde olmuştur. 

Bü.lcreş, 21 (A.A.) - Kavarna 
vapuru, Rumen hükümeii tara
fından Anadolu zelzelesi feli\ -
J.:mzedelerine vardım için veril -
mis olan 6000 metre mikalı ke
resteyi hamilen, Köstenceden 
Türkiyeye hareket etmiştir. 

BudapeŞle, 21 (A.A.) - Buda
ıpeşte Belediyesi Maliye encüme
ni, Türkiye Kızılayına yardım 
i.çin 50 b.n pengölük bir kredi 
kabul etmiştir. 

Romanya 
petrolleri 

(1:1~ tarnfı 1 incide) ı 
Bükreş, 21 (AA.) - Rador A

jansı bi'diriyor: 

Londra, 21 ( •. A.) - Finlandi· 
yada Sovyet tn) yarderi türkü ile 
lle'sink- arasındaki dcmiryolu
nu bomib.ırdıman etmışlcrdır. ıBir 
çok trenlerdeki yolcular inerek 
civar ormanlara sığınmış~ardır. 
3ov ~ tayyareleri Viipuri şehri
ne Vl i:st"5yıonuna da taarruz et
mı,lerdir. 

Rus \'e 1"inlandiya tayyareleri 

Hani onun gibi, ?lccip Fazılın. 
bu kaclar si~ as.i ve .;•skl!ri kcha -
netleri karşı!>ında insanın şunu 
diyecc«i l!cliyor. 

- l\Iadcml.i öyledir azizim, 
al .şeııısiyeyi eline de, geç Çcm
berlayııın yerine, sçn otur! 

OS:IIAN CEMAL KAYGILI 
arasında müteaddit hava muha- !!"!!!!:'"!!!!!!!!~!!!!!!!::!!~!!!"!!!!!!!!!'1!!!!!!!!!!!!!!~ 
rabeleri o'anuştur. Rusların iki 
tayyaresi dÜljürülmfu;tür. 

Londra, 21 (A.A.) - Helsinki
ye altı defa Rus tayyare eri ta
arruzcimıiştir. Muhaı.emalın ba
şındanhcri düni:ü .ı;iin Vinlandiya 
hükürnet merkezi için en tehli
keli ·ııün olmu.ştur. 

Loııdra, 21 (A.A.) - Petsanıo 
açı.kı'lı)rında 1r~iliz ha.np gemi
lerinin mevcudiyeti hakkında sa
Ja!hiyettar mahafillerden !bir Lir 
ma: ürna t almak i.rnki'ını hasıl ol
maıruştır. 

Japon bütçesi 
Tokyo, 21 (A.A.) - Diyet mec

lisi 10 milyar 300 milyon yene ba
liğ olan bütçeyi bugün tasdik 
etmiştir. Bu paranın 3,6 milyarı 
ordu ve 2,3 milyarı donanmaya 
ait olmak üzere yüzde 75 i milli 
müdafaava sarfodi'ecektir, 

Garp cephesinde 
(Bas ta ruf ı 1 inci sayj uda) 

kıı:mandanı ı:ener:ı.l Wavell Mr;ır 
dan buraya gelmıştir. General 
Filist:ndeki İng.liz kıtalarının 
kumandanı ve bu memleketle bu
lunan Avusturalya krtalarının 
kumandanı tarafından karşılan -
ıınıştır. General Wave!J kıtaları 
ve A vusturalyalıların kamplarını 
tefliş ettLkten soma bu· kıtalar
da göroüğü intizam ve yükısek 
maneviyat1an dolayı .ınemnuni -
yetini hildinn~tir. 

Berlin, 21 {A.A.) - Alınan A
jansına ı::öre, Alman tayyareleti 
Firth Of Mora}"<ia İ11giliz gemi -
!erine taarruz ederek •iki ma-vn 
gemisi ootrr.rııı~ ve bir ticaret ~ 
misini ağır hasara u/:ratmışlar -
dır. 

Mahallinde yapılan derin tah· İ B Ik l Al 
kikat neticesinde, Rumeıı bükü- tnlya, a an ar ve nıan. Sovyet işbirliği 
meli Tamş;varda tevkif edilen Ma 1 

car ekalliyet;ne ıneru;up gençler- · 
den mürekkep bir grupa fena mu
ame:e yapıldığına dair bazı ya
bancı gazeteler tarafından veri -
len bütün haıber'en kat'i suret
te tekzip etmektedir. Tevkif edi· 
len cşhıIBa, hiı,'hir şikayeti mucip 
olmıyacak ıbir muı::mele yapılmak 
ta ve ıbu eŞ!ıns ailelerile görüşe
bilmektedir. Ad i ta1hkikat de
vam ediyor. 

Londra, 21 (A.A.) - Londra -
daki kanan te göre, Romanya 
harpter,ber tayyareciliğin ook in
kişaf ettiri'ıın:ş!ir ve binaenaJeyh 
yüksek vasıfta gazuline .iihtiyacı 
fazlasile artmı.ştır. 

Romanyadan gazolin i:'hracatı
l''n YuSak edilmes! her halde 
burulan ilert gelce ktir. 

l\lüscllalı bitaraflık, gJyri mu· 
harip devlet vazivetini muhafa
za eden İtalya hattı harekeli, l\lil
lctlerarası gazetelerin, siyasi mah
fillerin. hiiktımetlerin henüz hal- · 
line muvaffak olamadıkları bir 
muamn1adır. 

İngiltercnin •Taynıis• gazete
sinin Romadaki muhabiri evvel
ce olduğu gibi son defa yeni bir 
mekt.,upla tetkilderinin neticele • 
rini bildiriyor. Romadaki faşist 

hükümet, komünizmin, Sovyet
lerin Balkanlara, Akdenize, Av-
rupanın yakın şarkına inmesine 

le ümit ediyorlar ki, faşist İta). 
ya bir gün, Sov)·et Rusyaya kar
şı olduğu ı;ibi, Almanya aleyhi
ne dahi, demokrasi grupu devlet
lerin saflarıııda muharebeye iş
tirak edecektir. 

İtalva gazeteleri, bu gibi ümit-
li, fazlaca nikbin neşriyata kapa
lı tarzda olsa da, anlaşılacak de
recede açık cevaplar vermekten 
çekinmiyorlar İtalya hükumet 
crk3nın1n, Sovyctlcre, denıok _ 
rat ıJevlctlcrin hücuıniic veya 
Sovyetlerin bu ı:rupa taarruzile 
iki tarafın çarpışmasını, zaifla • 

muhaliftir. Roınanyanın genç • mnsını, yıpranmasını beklediği 
isledil:i de anlDşılıyor, arzu ediİi-lik teski!atı reisi ve naıır M. Si- ı 
yor \"e ı:örü üyor ki, bütün bu 

deroviç Romndadır. 1\1. :llusolini h; 1\ ·etlerde kendi kuvvetlerini 
kabul etti, tezahürat npıldı. mul afazı gayesini takip edecek 

'

• h İn"iltere, Fransanın demokrat İtal)·a, beklediği i'tifadclcr 60_ 

zmir şe ir meclisi gazeteleri, &ütunlarındaki miita- nunda temın eylemek hedefleri- ı 
İzmir, 21 (AA.) - V~et u- lealarila memnuniyetlerini gös- ne, nıak atlarına gorc yıirüılüğü 

mumi meclisi topla ı:; ve vi- tcriyorlar. Zan ve tahmin, hatta yoldan avrılnuyııc:üdır. 
lıiyet hutçesirıın mıizakere eimiş- 1 bazı defalar kuvvetle, sevinçler- IIMIİT NURİ ffil\IAK 

tir. '-'-~~-=====~~-============================= 

Zurnada peşrev- Bir derdten kurtul
duk - A' mark hôdise5İ - Onsekizler 

1 YAZAN: Sis 1 , __ _ 
Zurnada peşrEv 

Beledi)c seyyar çalgıcılığa ce
''az ver.rkcn bunu miidataa eden 
azalar Güı.el Sa
nat1arı .kaıd.ll'ı· 

ma .ı..&...:,u.lL..U -

ll:r. l.i.ep~i de 
giızel b.r kc
lHSnın güzel 
scsınden b ah • 
seıt.Jer. H.çbi -
rı zurc.a) ı lıa -
tırıamadı. 
Yarın beledi

ye n.uencıicri 
toplamıya kauunca, lstanbul di -
lene; lerı clicrınc b. re.r zuma a
lıp: h.z seyyar çaıı:ıcıyız! Ui)e
ccA.ler. 

u,z şüyıc tasavvur ediyoruz: 
İstanbuı umuuıı meclisi toplan
tı halinde. 1110.lum l,ır şeh.r işi 
münilkaşa ed.l,yor. Serseri - • 
nm hırı de almış cliıı.e zurnayı, 
çekmiş kafayı, dayanmış beledi
ycnıu arka kapısına zurna çalı
yor!. Ulur mu ulur! .. l\Iaddc ı:a
yct sar.b: Arka sokakıarda çaıgı 
çalmak yasak değil! .. 

Fakat bu münosebctle zurna • 
cılık taammüm ederse yandık_ 
.Malıim)·a zurnada da pcşre'' ol
mazmış, artık ııc çıkarsa bahtı -
mıza ... 

Ancak hir nokta daha nr: A
dada yasak edilen laternalar ne 

olac.:ak'!, ister ıaus.inı" ı;.okaklar
da bir de ıfılerna başlasın!. 

b r dcrcJ (.._fi kur,..ıl~u· 
Paristc int:şar eden Le Tcınps 

ga:ıctc i l\la11no lıultını gcznı;ye j 
g en Lız.ın g-a
zclccı nrkadaş

ların f>arl!ic gel
di.k.tr.rı 11 şo~ c 
haber vcr •. yor: 
•l,u hafla Titr -
g-zcte dırc 

toı-lerindcn ınti
tc~ekkll mü -
hını lJ r hc,y'ct 
şehrımizc gel -
di.• 'c Türk 

gazetecilerin ncr lcre gJ1ti le -
rıni, ncicr söylcdıkJcrin~ kimler 
taralından kabul cdıltlıklcrini an
J.ntı.-ıor. A.,,cnk bunıarı ~nzarkcu 
b'zim &a.zetccjJeri tanın1adığını 
<la anlatmış ulu~·or. Le Temps ga
zetesine göre J\lajıno hattını zi
yarete j:'ilmiş olan gazctecileri
nıız ~unfordır: lllolıalak )lcne
ıncncoiilu, }'alihtifki Atai, llüsc
~·in Cahiz, Zelcriya Sertel me
bus ... 

Biz buna biraz memnun olduk_ 
Memleketimize gelen ~·abancı • 
!arın adlarını yanlış yazdığımız 
zaman artık üzülıni,ye mahal kal
madı, bnndan böyle yabancı ad
ları öğTcnmck için u.~raşn1a ·ız. 
Kaleınimizin ucuna geldiği gibi 
yazarız. Bir şey diyecek olurlar-

Almanlar kor-) 
sanlığa başlıyor 

(Baş tarafı 1 inci sayfada: 

Bu gazete, ik'r.cıteşrinde Mon
tevideoya gelmiş ve sonra Buenos 
Airese gitmiş olan Lalın adında
ki Alman ~argosunun cep kru
vazfu'Ü!lün ihtiya(,!•rını bcm:ne 
memur edilıniş olduğu söylen
mektedir. 

Paris, 21 (AA.) - İngiliz ve 
Fransız fıloları, tahtelbahrlere 
karşı mücadel~ler".ııe faaliyetle 
devam etmektedirler. Dün İn
giliz karakol filoları, iki defa 
Alman tahtelbahirler.ine taarruz 
etmişlerdir. Son sekiz gün zar
fında İngiliz ve Fransız filoları
nın Alman tahtelbahirlerine kar
şı yapmış okluklan hücum ade
dinin takriben 10 kadar olduğu 
söylenmektedir. Bu hücumla
rın b;rçoğu müsait olmuş ve Al· 
man cüz'ütamlarını hasara uğ
·ratmak veya batırmak g:ıbi mu
vaffakıyetli neticeler vermiştir. 

Dün şimal denizi, büyük bir 
hava ve deniz faa:iyetine sa'hne 
olmu~ur. İn~iliz avcı tayyare -
ler~ ti.caret kafileleri etrafın -
da nöbetçi vazifesini görmüşler 
ve tayyareler, istiksaflarmı He
lir9landa kadar ileri götürmüş
lerd:r. 

Arnsterdam. 21 (A.A.) - Tara 
adındaki ve 4760 ton hacminde
ki Holanda bayraitını hamil va
'PUT, sE!lıehi meçhul bı.r infilftl< 
yüzün en Finlandiya sahili :ıçı.k
!larında :batmıştır. 

Amsterdarn, 21 {AA.) - 7850 
~nluk Norveç hantlıralı Sanı::s -
tadt vapuru şınıal dcni-ı.ınde baı
mı.ıllır. 

sa hemen yarı resmi Le Ten1ps 
gazetcs;ni çıkarır gözlerinin önü
ne koyarız. U.:tıl makisünaleyh 
olmamakla Lcrabcr Ankara)·ı de· 
niz kenarı zanneden yabancı ga
zeteciler bulunduğunu da haber 
verelim! 

A tmark h,.jj~esi 
Harici vaziyet çok gerginleştL 

Avrupa b.r barut iıçısııım ustıin
de oturuyor. Al-
manya ile İn -
giltere bırbırle
rıne tlı~ bıli -
yorlar. Nasıl bı
lcmcsiruer ki, 
bıtaraf bır li . 
mana iltica et -
m.ş olan Alt • 
mark vapuruna 
Ing,ıızler gır • 
m.şler ve va • 
purtlaki lngiıiz esirlerini kur • 
tarnıışlar. 
~.mdı ortada Statüko, beynel-

0 milel kavaıt, bitaraflıgı ihlal gi
bi kelımclcr dolaşı) ur. Almanya 
yumruk,aruıı sıkmı.ş: mademki 
beninı \·apuruma hücum ettiler, 
ben bjlirin1 yapacağımı? diyor. 

l\-lühin1; miihım ve \'ahım! ... 
Bu Altmark hiıd;scsi Avrupayı 
altüst edecek. .. Uiınyayı birbiri
ne ı..atacak. :lrı!cn harp dediğin 
bö) le hlidiselcrdcn (:ıkar. Işıe 
Altıııark hactıscsi de ıın:h:ıkkak 
bir h.arh'-.: ~cbcp oJacak. Alulan· 
yanın öfkesi. hiddeti bu şlddetle 
de\.·anı ederse ne Japacağını u
zun boylu duşu. mı~ c hacet ) ul..: 
lng.Jtcrc\c Jliını harp ed~cktir!. 
Elet muhakkak, Almanya İngil· 
tere il<' hsrıı "decektir. Altmark 
hiıdis<$iııiu nctıccsi bu olacak -
tır. 

Cnsek,zle::r 
Zabıtai b lcdh·e tnl.matıı:ıme

sini on sekrz kı . en nıtirekkcp 
hır cnc.:ünıcn 
hazırladı. 

----~~-,., On sekiz ki. 

I 
şınin hazırlndı
ğı bir taıimat -
uaıııe;) e uınu • 
ıuı he) 'ette ıti
raz l'ılİJl noktai 
nazarını kabul 
<'ltirmi.Yc iın ~ 

k~n var mıdır?. 
Dünkü lop -

lantıda reye konan her tekl.f red
dedildi ve on sekizlerin teklifi 
ekseriyet kazandı. Nasıl kazan
masjn ki, ckseı-iyct <ıniarda. Ta
sa\·\·ur ediniz, nıcclı'.>tc otuz altı 
kisi \'ar. On ~ekizi talimatname
yi hazırlamış olan iızalar, üçte 
riyaset di\·anı etler Jİrnıi bir! ..• 

Aza bir zat talimatnnmc\·e bir 
yasak dı>lıa konnıasıN haklı o
farak istedi: 

- Bundan sonra sekiz kişilik 
enciimcn teşkili yru,aktır! .. 

Isveç hariciye 
nazırı diyorki 

(BCl§tarafı 1 incide) 

cMüttefiklere ait kafilelere re
fakat ed.n !?~mile:"imızde11 hiç 
bı.ri ·batmamıstır .• 

Nazır, bundan soma deniz har
lh:nin tedricen şiddetlendiğini te
·barüz ettirmiş ve sözlerine şöyle 
devam etmiştir: 

cŞiddetknen deniz harbinin 
'ha.s:ıca gayesi muhariplere ait 
eşyanın nakline mani olmaksa 
bu _ııaye altında !bir nisbetinde el
de edilmiştir. Batırılan vapur -
!arın altıda 'biri mı.ııhar>p devlet
lere diğerleri bitaraf memleket
lere gitmekte idi. Denizde İsveç 
muharipler<len pek fazla muta
za<rrır oimuştur. Esasen geçen 
harpte s.mal m~m,cketleri bita
raf vapurlar nazarı i't!bara alın _ 
madan açık denizlere mayıi dö
ıkülnıesau müstereken protesto 
etmişlerdi. Şimdiki harpte de 
hitarafların meşrü naıkliyatı he
saba katılmıyarak denizlere 
mayııler dökülınüştür. 

Nazır 1938 qc Londrada tesbit 
ecnmis olan denizaltı harbinin 
prensibini hatırlatmıştır. Şimdi 
harp eden bütün memle.k tler 
bu prensibi kabul etmişlerdir. Va
purların dur emrini dinledikleri 
ve ara~ırma yaoılmıısına itiraz 
<'lmedikleri halde torpillenmesi 
bu prcns..:ıc tamarnilç mugayir
d.r. Naz.ır garp devletlerinin va
pUl')arı ıkontrol etm<'le.-i dolayı -
st e hır çok İsvec vapurlarının 
pek tehlikclı mıntakalara kadar 
ııitmek .mecburiyetinde kaldık
larını hatırlatrnıstır. 

S.\YFA - 3 

Norveç'in 
bitaraf lığı 

(Başma~ako: ıı mc:'ıat) 

to etmiştı. Anla~.lan ot\ cç hÜ· 
kiııneıi. bu dda da Alman~ a ıle 
bc1iıya ginnenıck içın, korku ... 
sundan, Alnıa11 gcnusıııdc logi· 
li:ı csorıeri bulundu~uı;u gOru•e .. 
ıııezliiie ve du~ ınaluazlıl;a gel -
ınıştir. is.·cç rcsıııı nıaliaınları 
incrıltereyi protesto cdcrKen dey. 
Jetler hukuku ,.e biıarı;flık kaı
delerinden Lahsedi)·orlar. Ha.bu· 
ki Adıniral Graf \'on Spcc zırh· 
lısı, tiç lngiliı.: kruvazorundcn ka· 
çıp da ~lontevidco lııı~lnına ıllı· 
ca ettiği zaman, içindeki esir in· 
giliz denizc:lerini Uruguay me • 
nJurlarma tcshm etnıcK ınecbu
riyctınde kaımı~tı \ e bu gcnu.ci
ler, serbest bu:akılnuı,laruı. 

Devletler hukuku ve bitaraf • 
Iık kaideleri, resııu 1'or\'CÇ UlJ. .. 

.kanıları taraiıııdan kah şo,y ... c, hülı 
höyıe tefsire nuisaıt ın.dırler! 
Cıty of Flint'in Aıuerı~aıı ve alt· 
mark'm Alman oJınru>ı, vazıycti 
ayrı ayrı mutaleaya ıuüsa ... t ı.ıır 
unsur olsa bile, ayni devlet.er 
hukukunun \-"e aynı b.taı.-ı111k 
.kaidclerinın, 1'oneç tar:ıı.ını.an 
ba~ka, lıruguay tarafınc.an uw, • 
.ka türıü hem de taıuauıcn b.rı .. 
birine aykırı şekıllcruc te.aKAİ 
ve tatbiki, bu haldar.n ve ı..a.u._~ 
lbrın, icabında, iki l.aratı aa br 

sen bir kılıca beıızetıld.j;inı gos
teriyor. 

Biz, işi medreseye düşiınncdon 
İngıltercnin, göz göre .Hı.J.uıunı<l· 
rın ~UU deıı fazla lııguizı .ı.'or\.eç 
bitaraflığından istııade cuuek 
Almanyaya gotur.uıc!crine mu • 
saade edeıru.}ecek.Jcı·1n1 J...atJui e
di}·oruz. J:.;sascn, bu lıarlıııı l.aş .. 
langıcındanbcri, 1'orvcçın bıta -
rat karasuları, AlınanJa ıçin bir 
geçit halını alın~lır. La~ a, o nh:ş.
hur 50,0uli lou1uk ürcıııcu uhnak 
iızcre, b.i.rçu • ,\luıan gcnı.JL·, i 
l'tor\'eçın b1laraiu.gıı.1, ist,n1~1 \O 
suiistııaal edere Alnı .. U.,\ aya 
ı:ıd1p geliyorlar. 'imd.) e kadar, 
lngılız ecınilcrı, buniarı ~oruuk· 
)eri halde, sadece 11z ·tan t:..ık.p .. 
le ıktıfa ederek Nuncçin bıta -
raflı.,.ına tanıa oıilc t"ı:t) f~t (·dı • 
yurlardı. Buna nıukabıl. lloorve
çııı de bıtaraflıı:ıı azamı dcrcrc -
de ria.} et ctme~ı 1.-.ı .. ınıdı. oKsa, 
Almanları kızdırır, .;& ını:ı be a 
c cr1m, dı.) e t:.t..ır ... itK ı;aıucıcrı .. 
ne, Altmurk ge • ı.nc kar ı ) ap
tı::ı gıbı ) au çı.ıcr.!!ie. lı b"iız.1l r 
de l\or\ eç kara suları m .tı.ınıan 
lıarp ve tıcarct gc.nıl rıJc AJ -
ıııanya3 a harp kaç&ı il. l' ) n tn.şı
.lan d erer hı taraf g •hul r ıçı.n 
siP"ortalı 'e emın b.r geçıt hauııi 
almasmiı tabiı nıü.saade ,.e mu -
:;ama11tı. ctnıezlvr. 

Bitaraf bir de,·l~t Lilaraf kal
nıak istcyıncc <1cvlctler huku -
kunu \.e bltr:raflık kaidclcrıni 
iki tru·afa karşı da. taııı bır dti • 
rüstlüıde tatbik l'lmek mcclıuri
y.etındcdir. Bu haioarın \'C kai· 
delerin, tamnmile birbirine hen· 
Zi)·en iki \·aziyette. l rugua)· ile 
Norve•te baı,ka başka şekıllerde 
tatbiki ve Aluıan) ~nw l\lunlc\'1-
deoda, Admıral Graf Von Spec.ia 
72 saatten fazla kalmas.uıa nıÜ· 
saade edilnıcme.sıni protesto et .. 
tiı:i halde, bu zı.rbndaki lnı;ıliz 
csırierinin Uruguay n1cn\urıan 
tarafından alınıp tahliye edılıne
lcrrni protesto etmcınesi o.c ı;ös
tcriyor ki. 1'orveç, bu ınc~clcde 
tanı bir bitaraflığın k~l'i icapları• 
nt, su götürmez bir dıirii~tliikıe 
yaoınamıştır. Norvc('lıier, Alt .. 
mark'daki İngiiiz esirlerini a.hp 
gemi"i serbest bıraksalardı, bu 
hadise olmıyacaktı. 

Norveç, kiiçtik fakat cografi 
sevkulceyşi vaziyeti itiLarilc ıuü .. 
him, ayni zamanda deniz ticaret 
filosu büyük bir dc•leıt.r. Xut· 
vcç bu deniz ticaret fuu:.u ~aye
sinde ;yaşar. AlnıanyaUau .kork
tuğu kadar, denizlere hal..im bu
lunan İngilteredcn d~ korkmıya 
mecburdur. Fakat, lngiıtereııin 
kendi bitaraflııiına ve yurduna 
taarruz etnıiycccğindcn cn1in ol .. 
dui!u kadar, Almany&nm bir te
cavüzüne uj\'ramaktan da rndi~e 
etmektedir. Onun içindir ki, iıJt
mark hadisesinde Almnnya le· -
hine bitaraflıktan a)TJlmıştır. 

İııgilterenin yumu~ak, diıriisl, 
tecavüz etmez siyaseti, nnl ak 
bilaraflann da dürüst w taın 
bir bitaraflık tak.ip clnıeırri 'dr· 
tına bağ"hdır. Yoksa. Jrittiktc i
nıaran, devletler hukuki ve bita
raflık filfın taııımıyan Alın •n) a
va yardım edildiğini görünce. İn
giltere de işle bö~·le han•kctc geç
mek hakkını kozamr. Bu hadıse 
Norveçe ve diğer bitaraflara hir 
ders oıınalıdır. 

ABİDİX .DA VER .... 
İngilteı-e ticaret Nazı. 

rının beyanatı 
Londra, 21 (A.A.) - 'I' c:ıret 

Nazırı Duncian Avam K:ın:ara -
smda yaptığı bcyana~ta ihracat 
için yapılacak pamuk mer..sucat 
s:pari;;krinin bızzat İngiltere i
c;ın yapılacak s pariı;k-re tekad
düm ettirileceğın1 ve bur.un bir 
müddet böyle devam eyl.iyeoeği.
ni söylem!Ştir. 

i 



lıtBA• _ ; - •• 
HASAN MEY VA ozu 

fnkıbazı defeder, iştahsızlık, hazımsızlık, şişkinlik, bulanh, gaze 
karşı faydası vardır. Her yemekten sonra bir tatlı kaşığı yarım bardak su içinde köpürterek alınabi lir. 

HASAN ismine ve markasına dikkat 
HASAN DEPOSU YENİ ADRESi: BAHÇEKAPI Beyoğlu Tramvay 

durağı karşısında 

Gayri menkul satış ilanı 
lstanbul 4 üncü icra memurluğundan: 
~ bimıci dereeeoo i:ı:>otekli olırp tamamına yemllı-

11 i1ç ehli vukuf tarafından 83280 lira kıymet ta.1ı:d:ir edilen 
295 ada, 6 pmsel numaralı Beyoğhmda Evli.ya Çelebi mahal
lesl:ııin eski Yaşmak Sıyıran, l'l!!li Tozkoııaran sokağında es
lııl 42, 44 ve 42 mü1ıoeaer, y.ıni 59, 61, 113, 65, 67, 69, ?l kapı 
numaralı altında 6 bap dülcl<anı m~teınll Xırzade namiyle ma
ruf •ııartmmm ılamamı açık ırı:ıttorma ııuretile satıhta çılı::a

~-

Hududu: 

Bir tarafı Ummül(iüsiim w t1ı dHanmın hane w bahçe-' 
ıd, bir -tarafı Madam Elıb:idanm hJ&9!'Siınn bahçesi, bir tarafı 
~le eokağı ile Madam Elbidanın luıse:si, bir tarım kezalik 
Kıble sokağı w ceolıesi Yaşmak Sıyıran caddesile maiıd!Jt.. 

tur. 

Evsafı: 

Zemin kat cadde üzerinde düldtfuılar: 59 numaralı dO'k
kAı:ı: Demir ke:penklidir. 61 ve 63 numaralı dükkan: İki dük
ltAn tevhi.tlidiır. Arkasında il!reti merdivenle bir oda, bir b~ 
a vardır. 67 numaralı dükkan: Arlta.sinda odası, helisı var
dıır. 69 numaralı dük.kan: Zemini çimento ve ceplıe;i istoır 

lr.e:penklidir. ?l nu:ınaıraılı dıik;kfın: Zemini çimento ve cephe

si ialor kepenk\idir. 

65 Numaralı apartman: 
Süvelıert mermer kolenli kapıdan J(irildikte mermer ll'ntre, 

taı»<:ı odası, ikinoi antre tamamile kal'ton piyerdir. Birinci 
dırı!re: Bir anU-e üzerine zemmi kırmızı çini, demir soba, o
cak, mermer plak tezgiılı, dolaplı mutfak, bir hol ve lxr ko
ridor üzerine ikisi iç ;c;e yedi oda, zemmi k.ırresmen iki lev
ha, zemini mermer, cidarı fayans ıınusluık ve banyo ve eıe.mo
sifonl;u banyo varoır. 

İkinci daire·: Bile oda nolısanile biz- numar.ılı dairenin •Y"' 

nıdır. 

Birinc:i k&t: 3 ve 4 ""'5 nımu.rah daireleri vardır. 2 mıma
ralı dalrenm aynıdır. 

İkinci kat: Birinoi katın ayındır. 6, 7, 8 nuınaralı daire
leri vardır. Buuda holde camekanla aynl.aırak an·tre yapı.1-

ınıştır. 2 nımıaralı dairenin aynıdır. 

Üçüncü ka.t: 9, 10, 11 numaralı üç daire vardır. Dil!er 
lı:Bıtların aynıdır. 

Dördüncü Jı:at: 12, 13, 14 Dıımaralı üç ıda:re vardır. Dil!er 
katların aynıdı.r. 

Beşinci kat: 15, 16, 17 mmı.arl!lı ÜÇ daU.! vardır. ~ · 
katların aynıdır. 

Altıncı kat: Teras katı o1ll'ı:> zeımfo.i lannıu çini ve kıs
men tahta dösemeli lrorioor üzerine her aıpartmana mahsus 
birer oda, çini :remin.l.i ütü odası, sabit .kazaıı, ıi.kisinde >kişer 
ve biriııOe bx mermer tekneyi havi üc camaşırlık, zemin
leri asfalt döşelö iist.ü 1ı:aQalı W: terası, üç helfı mevcut olup 
çamaşırlıklardan bir tanesi ~a bölııne .Ue bölünerek iki oda, 
bir mutfak, bir heıadan ibaret da'.r<edir. Bu katın üstünde 
zemini kırmızı çini teras mevcuttur. Terasta su tulumba
sı mevcuttur. 

Bodrum kat: Zemini çimeırlo döşeli ohrp koridor üzerine 
her apartmana mabswı bir köınürliik, bir motör dairesi var
dır. 

Umumi evsafı 

Bina tam kiıcgir, cephesi triyeste taşı ve işlemelidir. Ter
ıkos, hava gazı, elektrik vardır. Tahta kı:s1Tiılar yağlıboya, 
menlivenler ve sahanlıkları mE'n11erdir. Heyeti umumı~i ivi 
bir haktedir. Bal.kon ve ı;ıkmaları vardır. Ceµlıe pencereleri 
pancUT .ludur. 

Umumi mesahası: 

481 mcıtıre IDUTabbaıdır. Yirmi sekiz metre murabbaı ay
dınlık vardır. 

Yukarıda, evsafı, hududu ve mesahası yazılı ve altı bap 
dü:kkaru mü.<ıtemil Kırzade nam.He maruf apartmanın tamamı 
açık a:rttınnıya vaz edilmiştir. 

1 - İşbu gay.-iınenkulün arttn-ma .şartnamesi 26/2/940 ta
rihinden ıi.tibaren 934/3959 numara ile 4 üncü İcra dairesinin 
mu~yyen nwnarasın<b herkesin görebilmesi "iç.in açıktır. 
İlfuıda yazılı olanlardan fazla ma?üınat almak istiyenler, işbu 
şartnameye ve 9:)4/3959 dosya No. sile ıneınuriyeti.ınize mü
racaat et.melıdider. 

2 - Arttırnuya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin 
yüzde yedi buçuk nı<ıbeünde pey akçesi veya Milli bir Bank.a
nın teminat mektuıbu tevdi edilecekıtir. {M. 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların w 
lrllfak hakkı sahiplerim gaynmenkul üzerindeki haıklarou 
huSUı<ivlP faiz ve masrafa da 'r oJaıı iddialarm.ı iı;hı.ı il.An tar:i-

Baş, Diş Nezle, Grip 
Romatizma, Nevralji, Kırıklık 

e lılitUn •Artları derhal keser. IUzumunda gUnde 3 kate alınabilir. 

~-

Her, anne, baba bilmelidir! 
Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden. meyvaların güzelce yıkanmamasından, içilen suların temiz 

ve saf olmamasından hasıl olan solucan dedi7rimiz barsak kurtlan en muzir hayvanlardır. Bunlar, 
ince barsağı.n iç zanna yapışarak ve kan emerek vetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

Halsızlil<, Kansızlık, Hazımsızlık, karırı affr:lan, karın şişmeleri, burun, maknd kaşınması, ishal, 
oburluk, başdönmesi, salya akması, sar'aya benzer sinir halleri. &ece korknları, &örmede ve işitme
de bozuklnk... Hep bu lrnrtlanıı tesiridir. 

Bir Kutu 8antg;, 
Bu kurtların en birinci devasıdu. Büyük ve kü(iildenı emniyet ve itimatla verilir. Her ı;oeuk 

seve seve yer. .. 
DİKKAT· Kullandıktan 24 saat sonra solucan duşmezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimat 

ediniz. Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuların içinde yazılıdır. Fiatı 
her eczanede 20 kuruştur. 

(SA N T A) ismine dikkat 

ZAYİ - Beşiktaş Askerlik şu- ! 
bes'ndıeon aldıgmı . askeri . ~his J 

vesi.k.a:rnı kaybettun. Yenrsını çı

karacaıtını<lan zayiln hükmü yok
tux. 

317 doğumlu İsmail oğlu 
KAMlLALTIN 

/stanbul lkinci icra Memurlu
ğundan: 

37/4508 
Cel5J: Fatihte Nisancada Ko

kulu Bahar sokak 15 No. da ala
caıklı hazine tarafından İstanbul 
&rinci Tıcaret Mahkemesinin 

binden itibaren 20 gün için de evrakı muılbıteıerıle biTlikte 
meınuriyetimize bildirmeleri icabcMr. Aksi halde hakları 
taou sicilile sabLt e>lmadı.kça satı.ş bedelin.in pavıJaşmasında 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen gilnde arttmmıya i'ltira.1< >edenler ar<ttır
ma şartnam"6ini okumuş ve lüzumlu maliı.matı almıs ve bun
laTı tama.men kabul e<tmiş ad ve ·föba:r olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 28/3/ 940 tarihinde perşembe günü sa
llt 14 den 16 ya kadar İstanbul 4 üncü İcra Meırnurkıt?un.da 3 
defa ·baf'.ı:ıld.ıktan sonra en çok a.rttırana ibare edilir. An
cak arttırma bedeli muhammen klymetin yüzde 75 ini bul
maz veya satış i.stıV" ni ala cağını ruçhani olan diğer alacak· 
lıla:r •bulunup ta bedel bunların bu gayr'.rrıenkul ile tem'n 
edilmiş alacaJda:rının mecmuundan fazlaya çıkma7.Sa en çok 
arttıranın teahhüdü baki kalmak üxcre arttırma 15 gün tem· 
dit edilerek 12/4/940 tarihinde cuma günü saat 14 ,ten 16 ya 
kadar İstanbul 4 üncü İcra Memurluğu odasında arttırma be
deli satıı; istiyen:n ah~ağ-ını rüçhani olan dii!er alacaklıların 
bu gavrimenkul il• tem>n edilırJ.ş aucaklan mecmuundan 
fazlaya cılcrnak ve mu ham men kıymetin yüzde 75 ini tut
mak şartiylc en çok arttı:rona ihale edilir. Böyle b:r 'bedel 
elde ıedilınezse ihak yapılmaz ve satış 2280 No. lı kanuna te-v
fi.kan geri lbırakılır. 

6 _ Gavriınenıkul kendisine ihal~ olunan lrimse derllal 
veya veTilen mühlet içi.ndoe paraıvı vermezse ihale kararı fes
holunarak kendis nden evvel m vill<sek tzklif'te bulunan kim
se arrotmi.ş olduğu bedelle almıva razı olursa ona, razı ol
maz veya bulunmazsa hemen 15 gün müddetle aı1.tırmıva 
çıkarılır. En çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasında<ki 
fark w geçen günler içın yü zrle 5 den hesau olunacak faiz ve 
diğer zararlar, hükme hacet kalmaksızın memuriyet:mizce alı
cıdan tahs 1 olunur. (M. 133) 

7 - Alıcı artt.rma 'bedeli haricinde olarak yalnız tapu fe
rağ harcını 20 senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pul
larını vermiye mecburdur. Müteraıkiın verg'Jer, tenvirat ve 
tanzifat ve 1ellali.,.., Tesminden müteveır:t 'belediye rüsumu ve 
mütera.lc:m vakıf icaresi alıcıya ait olmayıo arttırma bedelin
den tenzil olunur. 

İşbu gayri=nkul yu.karlida gösterilen tarihte İstanbul 4 ün
cü İcra Memurluğu odasın.da i.şbu Han ve arttırma şartnamesi 
dairEsinde saiılacaıh .ilin olunu.r. 934/3959 

39/348 sayılı dosyasına istinaden 
alacağı o1an 1719 !ıra 30 kuru
şun maa masraf tahsili hakkın
daki 8/7 /934 tarihli yenileme 
bzyannaınesı üzorıll<! ikametga
hınıza gönderilen icra emrine 
ven:Jen meşruhaııa nazaran ika
ınetgiııhmızın mechul olduğu an,. 
laşıJmaJtla İcra HMdmliğinde ic
ra emrinin tE<>lii{> tarihinden iti
baren bir ay müddetle ilanen 
t.ebligine .karar verilmiş oldu
kundan tarihi ilfuıdan ıtibaren 
mezkı1r müddet za.rfında mal be
yanında ·bulwı.manıza istenilen 
Parayı dairemiz vezll<!Sine ya<tır
manız lfızımdır. Bu müdd~t zar
fında icranın gen bırakılması 
hak.kında a~ old ui;u makamdan 
bir karar geti'!"ilmediği takdirde 
oebri icra yapılacağı ve mal ıbe
yanında bu'.unu.lınadığı takdir -
de İcra İfliis kanunınıun 76 ve 
337 nci maddelerinin hükmü tat
bik edi1leceğı cilıM.le 937/4508 
numaralı ıcra emrinin tebliğ ma
kamına kaiım olınıı.k üzere ılfınen 
tebliğ olunur. 

lstanbul Asliye Dördıincü Ti
caret Mahkemesınden: 

Servet Ayı·an vekili avukat A
sım Soı·gon tarafından Fuat Kar
zek. Yusuf Ziya ve Yeni Posta
hane civarında Bolu otelı müs
teciri İshak Hilmi Alpkaya aley
nııx, açılan alacak davasını ya
pılıınaJda aian muhakemesinde: 

Müddeaaleyhlerden İshak Hil
mıye ilanen U'bligat yapıldığı h~ 
de mahkemeye gelmediğinden 
kendisıne gıvap kararının on ııün 
müddetle ilanen ·1ıE<bHgine ve 
muhakemenin 1/3/940 saat 14 e 
ta'Likine karar verilmiş olınak1a 
'kevfiYet teblii!' makamına kalın 
olırnak üzere ilan olunur. (24647) 

il Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim) 

DAHILıYE MÜTAHASSISI 
Divanyolu 104 

ı·~~~~~ 
İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di:
rektörü: E. İZZET. Basıldı.,ı }er: 

SON TELGRAF Baııımel<l 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - İdaremiz için 60 ton kok JW:ıııü:rü aı,,-!k ek'Siltme ile satın 

almacalııtır. 
il - Muhammen bedeli 1110 iıra mı.ıvaıkkat teminatı 83.25 li

radır. 
111 - Eksiltme 8/lll/940 cuma ırünü saat 14 de Kabataşt<ıki 

1"'vazım ve mooaya.at şubesi alım komiayommda yapılacaktır. 
IV - Şaırtnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alına

bilic. 
V - İsteklilıerin eksil1ııne için tavın olunan gün ve saatte mez

kı'.ır komisyona ~lmeleri. (1388) 

·-

1 IS TAN BUL BELEDi YESiNOE 1 
Tahmin ilk 
Bedeli Teminat 
2539,99190,50_İ_tf_a.ı_·ye ~.ldpl'eni için Saraciye malzemesı. 
1155,00 86,63 Elyüp kazası dahllindeki yolların tamiri için Moloz 

taşı, kum ve cak.ıl. 
Tahmin lbede!Jeri nk ilk teminat mik'tarları yukarı<la yazılı işı1er 

ayn ayrı açık eksiltıniye konulmuş-tur. Şwtnameler Zaıbıt ve :Mu
aırnelat Müdfu"lü.ii;ii kaleminde görülecelmir. İhale 26/2/940 p~z.ar
tesi günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk 
teminat mııkbuz1arı ve 940 yılına ait Ticaret Odası vesikaları ile 
ihale muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (1063) 

i İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
l Sandığımız ~orçlularından Veysi mirasçılarına 

ilan yolile son tebliğ: 
Murısiniz Firdevs ile müteselsil >kefil ve müsterek borclu ola

ı-ak 2917 hesap No. sile Sandığımızdan aldıkları 200 lirava karşı 
ToPkapıda Balıklı ınevkiind"'° !Merke2 efendi mahaUesinde Çırpıcı 
caddesinde eskı 12, 12, 12 M. veni 31, 31, 31, 30 No.lı kayden 12 dö
nüm ve 1547 zira mesahası olan bahçe fazlaısını ınüştemH ah>ap iki 
evin tamamı b'.rincı deN"cede ipotıeık göstermiş idi. 

Vadesinde ödenmedi/tinden 26/7/938 tarihinde borç miktarı 266 
lira 22 kuru.şa varmıŞtır. Bu sebeP!e 3202 No. lı kamın mucebince 
vapılan takip ve açık arttırma ırıe ticesinde mezkur ııavrıim<l"likul 
255 lira rbedelle Sandık namına mu v:ı.kkaten ihale edilmiştir. 

İ;ibu ilan tarihi.ndoetı itibııTen bir av içinde 938/363 No. ra ile 
Sandıı?ımıza müıracaatla borcu ödemedıiğtııiz takdirde kat'i ihale 
kararı verilmek üzere do.'Yasının İcra Hakıimliji"ine tevdi c»unaca
ih son ihbarname makamına kahı olınak üzeııı; Han olunur. (1370) 

Yazma - Dokumacllar Kooperatif 
şirketinden: 
Kooperatiıfim:.zlıı senelik toıplaııtısı 27 i2/ .940 tarihir.•· ""'"di;f e

den salı günü sat>! 14 de İstanbul Dokumacılar Cemiyeti merkezin
de Sümbül ban 18 No. da olacakt:r. Ortakların lbir tıaita evvel his
se senetlerini ibraz ile duhul·ve varaka1 arını Etmeydanrnda k.oop~
ratif merkezinden almalan rica olunur. 

RUZNAME: 
1 - İdare heyeti ve mürakip raporlan ve 1939 senesi bilançosu 

ile ida'l"e heyetinin de ibrası, 
2 - 1940 senesinin bil tçe onay !anması, 
3 - İdare heyetine üç azanın seçimi. 

-~~~~~~~~~~~~ !!!!11----• T ÜRK 1 YE --.m~1::11• 
Şişe ve Cam Fabrikaları 

Anonim Sosyetesinden : 
Şirketimiz 19/2/940 tarihinden itibaren asgari 200 liralık sipa

rişlere taallı'.ik eden malları Eıninönünde Şeyh l\Ichmct Ccyliini 
mahallesi Lüleci sokağında kain 22 numaralı Yeni ticaret haııı . 
run birinci katında tesis eylediği tevzi deposundan sevke iıma
dc bulunduraenktn·. 

Siparişler evvelce de olduğu gibi '!!'Jivetenin Galata Pcrşcıııbe
pazan İş hanının birinci katında kıi.in İstanbul bürosunda kabul 

edileccl.'tir. 

TAKViM ve HAVA 

2:? Şubat 
PERŞEMBE 

Hic:ri: 1358 Rumi: 135:i 
2 nci ay Gün: 53 Şubat: 9 
Muharrem: 13 Kasım: 107 
Güneş: ·6,46 Akşam: 17,51 
Öğle: 12,28 Y n1"ı: 19,21 
İkindi: ıo,28 inıııiık: 5.07 

HAVA VA7,rı:I::'II 
Y ~ilköy l\leteorokıii istasyo

nundan alınan malumata göre, 
yurtta hava .bütün bölgelerde 
kapalı ve yer yer y<ı~ı.şlı geçm,ş, 
rüzgarlar wnumiyetı.e şimal is
ti.kametinden, Tr"'1<va ve Ege 
bölgeler:inde kuvvetli diğer yer
lerde orta druvve.ttıe esınis, rkara
denmn garp k:ısunlarile Marmara 
ve Egede poyraz devam etmiştir. 

Dün İstarlhulda hava kapalı 
ve ya/ıuıurlu geçmi.ş rü.zgfu-.. 
.!ar şimal> sarkiden 
saniyede 6 - 11 met.re hızla es
miş-tir. Saat 14 de hava tazyiki 
1013,6 milibar idi. Sühı'.lnet ffi 
yüksek 3,2 ve en dü.<tiik 0,8 ı;an
ıtigı-at kaydedilm~tir. 

f.Nt\A ,,. 
• 21 • 1940 

ltaoalllf 

1 Sterlin 5.21 
100 Dolar 130.19 
100 Frc. 2.9019 
100 Liret 6,70 
100 İsviçre l''rc 21.9010 
100 F!or:n 69.1324 
100 Ra., işn,.;,rk 
100 Belga 21.9010 
100 Dra:lı.mi 0.965 
100 Leva 1.5825 
100 Çek kronu 
100 Peçe ta 13.36 
100 Zloti 
100 Pengö 23.415 
100 Ley 0.6125 
100 Dinaı 3.065 
100 Yen 31.045 
100 lsveç kr. 30.8275 
100 Rım~e 

ESlı am ve Tahvilat 

1938 % 5 ikramiyeli 19.66 
Sivas - Erzurum 1 19.12 
Sivas - Erzurum V. 19.36 


